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Část I. 

 

Úvod -  identifikace zařízení a jeho charakteristika 

 
Název:  Středisko volného času DUHA Jeseník  

Sídlo:  Průchodní 154 Jeseník 790 01 

IČO:   00852341 

IZO:   600 150 704 

email:  duhajes@volny.cz  

tel.   584 401 262 

web. stránky www.duhajes.cz  

Forma hospodaření: Příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:   Město Jeseník 

           Právní forma: Obec, IČO: 302724 

                      Sídlo: Masarykovo nám. č. 167, Jeseník 

           Statutární zástupce: Ing. Marie Fomiczewová 

 

Statutární orgán: Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

   Na Úbočí 452 

   Jeseník 

   790 01 

 

 

 

Právní forma 

 

Od 1.1.1994 je školské zařízení právním subjektem - příspěvkovou organizací zřízenou 

usnesením  29. zasedání Městského zastupitelstva ze dne 15.12. 1993 ve znění pozdějších 

usnesení. 

 

Středisko volného času DUHA Jeseník, příspěvková organizace je po změně názvu 

zařazeno do sítě škol od 11.10. 2006 s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje  

č.j.KUOK/95641/2006 ze dne 27.9.2006. 

 

Středisko volného času DUHA Jeseník organizuje zájmové vzdělávání ( § 111 zákona č. 

561/2004 Sb.). 

 

mailto:duhajes@volny.cz
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Organizační členění 

 

SVČ DUHA Jeseník   se nachází v prostorách bývalého kláštera Sv. Voršily, které 

sloužily do 30.6. 2006 jako základní škola. Jde o historickou budovu, která před 10 lety  prošla 

rozsáhlou rekonstrukcí.  

Postavení a poslání  SVČ 

 

1. Středisko volného času DUHA Jeseník bylo zřízeno 1.1.1994 , jako příspěvková organizace  

( dříve DDM Jeseník ). 

Poslední aktualizovaná zřizovací listina schválena 15.6. 2006 č. III/10 usnesením zastupitelstva 

města  - dodatek č. 2.   

2. SVČ je v rejstříku škol  MŠMT vedeno pod kódem 600150704. 

 SVČ je zařazeno do sítě škol a školských zařízení s novým názvem s účinností od 20.11. 

 2006. 

3. Kapacita  zařízení je  stanovena na 2360. 

4. Činnost SVČ je vymezena zejména Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů  

jako příspěvková organizace v souladu s Vyhláškou č. 109/2011, která mění Vyhlášku č. 74 ze 

dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání.  
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Část II. 

Hlavní úkoly SVČ 

 

 

I. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

- Rozšiřovat nabídku ZÚ a kurzů v závislosti na získávání externích vedoucích.  

- Zajistit finanční prostředky na mzdy externích pracovníků SVČ– vedoucích ZÚ. 

- Příprava činnosti ZÚ (podmínky prostorové a materiální) – schůzka s vedoucími ZÚ.  

- Zkvalitňování spolupráce interních pracovníků s externími vedoucími ZÚ včetně 

hospitační činnosti. 

- Vypracování celoročních plánů činnosti ZÚ a jejich kvalitní plnění. 

- Vytváření co nejlepších podmínek pro činnost ZÚ. 

- Zhodnocení činnosti ZÚ s vedoucími ZÚ a stanovení výhledu na další školní rok. 

 

II. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

- Zajištění soutěží vyhlašovaných MŠMT dle potřeb regionu Jeseník. 

- Ve spolupráci s OR AŠSK zajistit pořádání sportovních soutěží na základě termínové 

 listiny. 

-     Připravit další vlastní soutěže a akce SVČ   ( motivační, programové atd. ). 

- Ve spolupráci s vedoucími ZÚ připravovat akce pro členy kroužků. 

- Široká nabídka výukových programů. 

- Zajistit financování jednotlivých akcí. 

 

III.  TÁBOROVÁ ČINNOST 

- Připravit nabídku příměstských letních táborů. 

- Zajistit pobytové letní tábory. 
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Středisko volného času DUHA Jeseník je  školským zařízením s více než šedesátiletou 

tradicí.  Vzniklo spojením Domu dětí a mládeže Jeseník se Stanicí mladých přírodovědců 

Jeseník. 

Jedná se o jediné profesionální zařízení pro zájmové vzdělávání v jesenickém regionu. 

Nacházíme se v prostorách bývalého kláštera Svaté Voršily spolu s I. stupněm ZŠ. Všechny naše 

prostory - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna  jsou v centru města. 

Středisko volného času DUHA Jeseník je významnou součástí výchovně vzdělávacího 

systému. Základní funkcí a posláním je rozmanitými formami zajišťovat výchovné, vzdělávací, 

zájmové, tématické-rekreační akce, osvětovou činnost, sloužit pro potřeby mimoškolního a 

zájmového vzdělávání a smysluplně tak naplňovat volný čas dětí, žáků, studentů a dalších 

zájemců o využití volného času. 

 

Co nabízíme… 

 

 SVČ DUHA Jeseník systematicky pracuje s účastníky prakticky ve všech formách 

činností definovaných zákonnými normami. Intenzivněji než v minulosti se zaměřujeme  na stále 

se měnící potřeby a přání účastníků a tyto činnosti zajišťujeme prostřednictvím svých 

profesionálních pracovníků, včetně externích odborníků. Součástí našeho zařízení je středisko 

ekologické výchovy, jejímž hlavním posláním  je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže 

i dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a 

veškerým přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. 

Každým rokem otevíráme v celém jesenickém regionu více než 130 zájmových útvarů, do 

kterých nám dochází účastníci všech věkových kategorií, převážně děti MŠ a ZŠ. Vzhledem 

k tomu, že nevlastníme tělocvičnu, všechny  sportovní  ZÚ probíhají v prostorách tělocvičen 

místních a okolních škol. Nabídku zájmových útvarů zveřejňujeme na našich webových 

stránkách www.duhajes.cz. 

 Dále nabízíme příležitostné akce, nabídku výukových programů zaměřených na 

přírodovědně – ekologické disciplíny, estetické a preventivní  programy. 

Prioritou našeho zařízení jsou nabídky aktivit pro všechny věkové kategorie. Prostorové 

podmínky a kvalifikovaní pracovníci umožňují nabízet a realizovat široký výběr aktivit, který 

vychází z průzkumů zájmů široké veřejnosti.  

Zájmové vzdělávání uskutečňujeme formou: 

Pravidelná zájmová činnost 

 Probíhá v zájmových útvarech zaměřených na výtvarnou, hudební a dramatickou 

http://www.duhajes.cz/
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výchovu, tanec, sport, turistiku, přírodovědu, techniku a jazykové vzdělávání. Nabídka je určena 

převážně dětem a mládeži od 5 do 26 let. Přehled zájmových útvarů najdete v odkazu Zájmové  

kroužky, kde si každý může vyhledat z mnoha druhů různých činností. Každým rokem otevíráme 

v celém jesenickém regionu více než 130 zájmových kroužků, do kterých nám dochází cca 1500 

účastníků všech věkových kategorií, převážně děti MŠ a žáci ZŠ.  

 

Příležitostná činnost, akce pro širokou veřejnost, soutěže, přehlídky 

 Po celý rok nabízíme pestrou škálu aktivit, které jsou zaměřené dle druhu (sportovní, 

kulturní, vzdělávací…) a dle sociálního členění v návaznosti na věk, pohlaví, aj. tak, aby si mohl 

vybrat „svoji“ akci každý zájemce. Z  nabídky si tak mohou vybrat např. i rodiče s dětmi nebo 

handicapovaní.  

 Každým rokem jsme pověřeni KÚ Olomouckého kraje pořádat okresní i krajská kola 

sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Každoročně tak organizujeme více jak 50 soutěží 

s více jak 3 500 účastníky.  

 Kompletní nabídku najdete v odkazu Akce v měsíci. Novinkou je naše nabídka pro rodiče 

s dětmi -  možnost konání dětských narozeninových oslav s programem v našich prostorách, 

s programem dle domluvy.  

 

Pobytové akce, letní tábory 

V průběhu letních prázdnin pořádáme řadu příměstských a pobytových táborů pro děti od 

6–15 let s tématickým zaměřením, od specializovaného – příměstský tábor s koňmi, plavání, 

netradiční výtvarné techniky, přírodovědně ekologické, poznávací až po tábory zaměřené 

všeobecně, ve kterých se pestrou škálou zájmových aktivit zaměřujeme zejména na komplexní 

rozvoj účastníků a zdravý životní styl. Informace  na www.duhajes.cz  Letní tábory.   

 

Nabídky spolupráce pro školy, ubytování, pronájmy 

Se školami spolupracujeme formou exkurzí, výukových programů a konzultací. V rámci 

zájmového vzdělávání nabízíme spolupráci školám zejména v oblasti ekologických, výtvarných i 

preventivních programů. V případě zájmu ze strany škol jsme připraveni nabídnout spolupráci i 

v jiných oblastech zájmového vzdělávání. Více na www.duhajes.cz  Akce v měsíci.   

 

Středisko ekologické výchovy ( bývalá Stanice mladých přírodovědců Jeseník ) 

Součástí našeho zařízení je středisko ekologické výchovy, jehož hlavním posláním je 

vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže i dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, 

http://www.ddmolomouc.cz/
http://www.ddmolomouc.cz/
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pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám včetně 

uplatňování šetření s přírodními zdroji. Chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, 

hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. V rozlehlých sklenících pěstujeme 

tropické i subtropické rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin a 

rostlin. Zde máme také umístěny dva roje včel, o které se starají členové včelařského kroužku. Na 

hvězdárně se scházejí mladí astronomové a hvězdárna je otevřena pro širokou veřejnost na 

základě domluvy na tel. čísle 739 438 211. 

Zapůjčování materiálu, pronájmy prostor, ubytování… 

Organizacím a institucím, které se zabývají výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, 

v době, kdy nejsou prostory SVČ DUHA Jeseník plně využity vlastní činností, umožňujeme 

využívat tyto prostory pro svojí činnost, včetně možnosti zapůjčení techniky a materiálu.  

Pracovníci SVČ jsou zapojeni ve Sdružení pracovníků SVČ v České republice. Při SVČ 

pracuje školní sportovní klub AŠSK ČR. V SVČ má též sídlo Okresní rada AŠSK, která má 

v systému tělesné výchovy v resortu školství nezastupitelné místo a zajišťuje financování 

postupových soutěží v okresních a krajských kolech. 
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Část III. 

Personální zabezpečení 

 

 

1. Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 

 

Jméno pracovníka Kvalifikace Praxe Poznámky 

Mgr. Vladislava Fačevicová VŠ PdF I. st. 31 let  

Mgr. Jiří Hanefl VŠ PdF TV-M 45 let pracující důchodce 

Pavla Ježová  SPŠ 17,5 let od 7.2. 2010 MD 

Iva Janošťáková  SPŠ 29 let  

Zdeňka Pěkná SŠ , stud. PDS  26,5 od 22.8. 2011 zástup za MD 

Ing. Ludmila Janoštíková VŠZ + PDS 34 let externí pracovník 

Ing. Jana Hálová VŠZ + PDS 18 let  

Mgr. Marie Horáčková VŠ soc. pedag. a volný čas 3 roky  

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 

 

Jméno pracovníka Zařazení Kvalifikace Praxe Poznámky 

Lenka Vavračová   ekonom SŠ 23 let  

Pavla Luljaková zahradnice SOU 22 let  

Helena Bílková uklizečka ZŠ 32,5 let  

Josef Janošťák  domovník, 

topič 

SOU 34 let  

 

 

3. Externí pedagogičtí pracovníci – vedoucí zájmových útvarů 

 Externí placení vedoucí zájmových útvarů : 76  

 Externí dobrovolní vedoucí zájmových útvarů : 0    

 

XIV. Evidenční počet pracovníků  

  
Číslo 

řádku 

Fyzické osoby 

celkem 
z toho 

ženy 

a b 2 3 

Pedagogičtí pracovníci 1401 82 41 

v tom 

interní 1402 6 5 

externí 1403 76 36 

Ostatní pracovníci 1404 5 3 

v tom 

interní 1405 4 3 

externí 1406 1 0 

 
Interní pracovníci - v pracovním poměru, externí pracovníci - na základě dohod., bez dobrovolníků 
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 vedoucí ZÚ kvalifikace 

1 Augusta VŠ instruktor 

2 Babák trenér 

3 Bílková základní vzdělání 

4 Böserová pedagog.pracovník 

5 Brejzová pedagog.pracovník 

6 Bury pedagog.pracovník 

7 Čvanda pedagog.pracovník 

8 Dopita cvičitel 

9 Dostálová pedagog.pracovník 

10 Dubovan pedagog.pracovník 

11 Dzubáková pedagog.pracovník 

12 Dvořáček VŠ trenér 

13 Fačevicová . VŠ pedag. pracovník 

14 Franková pedagog.pracovník 

15 Hálová  VŠ pedag. pracovník 

16 Hálová Š. student SŠ 

17 Hanefl  VŠ pedag. pracovník 

18 Harazín trenér 

19 Hazucha student SŠ 

20 Horáčková  VŠ pedag. pracovník 

21 Chasák pedagog.pracovník 

22 Chromík pedagog.pracovník 

23 Janíčková pedagog.pracovník 

24 Janošťáková SŠ pedag. pracovník 

25 Janoštíková pedagog.pracovník 

26 Ježová pedagog.pracovník 

27 Jurník pedagog.pracovník 

28 Kapuš pedagog.pracovník 

29 Kašík trenér 

30 Karakasidis pedagog.pracovník 

31 Knedlová SOU 

32 Kolich pedagog.pracovník 

33 Koriťák student SŠ 

34 Krajčíková pedagog.pracovník 

35 Kuba trenér 

36 Kubíček pedagog.pracovník 

37 Kubová  pedagog.pracovník 

38 Kuna pedagog.pracovník 

39 Kurfürst trenér 

40 Macura trenér 

41 Migal trenér 

42 Mrosek pedagog.pracovník 
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43 Mudrová pedagog.pracovník 

44 Nemeškalová pedagog.pracovník 

45 Novotný pedagog.pracovník 

46 Nosková pedagog.pracovník 

47 Ostrá pedagog.pracovník 

48 Paličková pedagog.pracovník 

49 Paprsek cvičitel 

50 Pecinová asistent pedagoga 

51 Pěkná SŠ pedag.pracovník 

52 Petřeková pedagog.pracovník 

53 Plášková asistent pedagoga 

54 Polčáková pedagog.pracovník 

55 Pudilová pedagog.pracovník 

56 Procházková pedagog.pracovník 

57 Richter trenér 

58 Rotterová student VŠ 

59 Rychlá pedagog.pracovník 

60 Řeháčková učitel včelařství 

61 Řezníčková cvičitelka 

62 Sekanina trenér 

63 Schifner  rybář ČRS 

64 Schlemmer pedagog.pracovník 

65 Skaličan instr.tance 

66 Skoupil trenér 

67 Slováček student SŠ 

68 Svobodová M. pedagog.pracovník 

69 Svobodová S. pedagog.pracovník 

70 Szkipala SŠ 

71 Ščobáková pedagog.pracovník 

72 Šteigl trenér 

73 Šťastná pedagog.pracovník 

74 Šuláková trenér 

75 Šuška pedagog.pracovník 

76 Truneček pedagog.pracovník 

77 Vašíčková pedagog.pracovník 

78 Vavračová pedagog.pracovník 

79 Vodičková pedagog.pracovník 

80 Zajonc trenér 

81 Zbyňovec pedagog.pracovník 

82 Žáčková pedagog.pracovník 
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Část IV. 

Řídící činnost 

1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních 

náplních.  

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové 

oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které 

pracovníky) řídí a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas 

nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu 

jedná jménem SVČ v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.  

3. Jednotlivá pracoviště a vedoucí pracovníci pracují samostatně v rozsahu kompetencí 

stanovených ředitelem. 

4. Ředitelku zastupuje v její nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu v plném rozsahu 

působnosti. Zástupce ředitelky a vedoucí oddělení zastupuje v jejich nepřítomnosti pověřená 

osoba. 

 

Vedení porad 

1. Porady vedení SVČ (ředitel, zástupce  ředitele, ekonomka) svolává ředitelka dle potřeby 

zpravidla 1 x týdně v pondělí od 9.00 hod. Ředitelka dle potřeby svolává ekonomické porady 

SVČ, porady pedagogických pracovníků  a správních zaměstnanců dle potřeby, zpravidla 1x 

týdně v pondělí od 10.00 hod., další porady jednotlivých pracovních týmů svolávají garanti akcí 

dle potřeby.  

2. Externí pracovníky na pracovní poradu svolávají dle potřeby určení pedagogičtí pracovníci. 

3. Individuální porady ředitele s ostatními pracovníky se konají na požádání pracovníků SVČ 

nebo je může ředitel svolat kdykoliv. 

4. Z porad interních pracovníků se provádí vždy zápisy a harmonogram úkolů. 
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Část  V. 

Vlastní činnost SVČ 

 

1/ PRAVIDELNÁ ČINNOST  - zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014 

 

Rozhodující část činnosti našeho SVČ tvoří zájmové útvary. 

 

Počet zájmových útvarů:       141 

 

Celkový počet členů  ZÚ:           1525 

 

Průměrný počet členů na 1 ZÚ:      11 

I. Pravidelná činnost k 30.6. 2014  podle počtu přijatých účastníků  

 
 
 

  
Číslo 

řádku 
Počet 

interní externí z toho 

cizinci 

ze zemí 

EU 

a b 2   3 4 

Zájmové útvary 0108 141 39 102   

Účastníci 0109 1525 378 1147   

v 

tom 

děti 0113 142 91 51   

žáci 0114 1331 245 1086   

studenti 0115 0 0 0   

ostatní 0116 52 42 10   
 
 

 

Z celkového počtu 141 zájmových útvarů v SVČ bylo 39 ZÚ vedeno interními 

pracovníky.  

K nosným zájmovým útvarů SVČ patří ZÚ: 

- ZÚ chovatelství drobného zvířectva           

- ZÚ keramika    

- ZÚ angličtina    

- ZÚ karate    

- ZÚ florbal    

- ZÚ košíková     

 

Přímo v objektu SVČ DUHA  Jeseník  pracovalo 50 ZÚ. 
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Rozvrh činnosti ZÚ 

 

  

1 DJEMBE začátečníci hudební ZŠ 6 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

2 DJEMBE mír.pokr. hudební ZŠ 4 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

3 DJEMBE pokročílí hudební ZŠ 8 Mgr.V.Fačevicová VŠ řed.SVČ SVČ DUHA Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

4 ŠACHY sportovní ZŠ 12 Mgr.J.Hanefl VŠ pedagog. SVČ DUHA Út 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

5 BIKROS sportovní ZŠ 12 Mgr.J.Hanefl VŠ pedagog. dráha, ZŠ Nábř. 
Út 16:00 - 18:00 (02:00)  

Čt 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

6 DÁRKY PRO RADOST výtvarné ZŠ 9 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

7 PATCHWORK pokr. výtvarné D 12 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA Čt 16:00 - 22:00 (06:00)  
 

8 DÁRKY PRO RADOST výtvarné ZŠ 7 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA Po 14:15 - 15:45 (01:30)  
 

9 MALÍ CUKRÁŘI vzdělávací ZŠ 16 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA St 13:00 - 15:30 (02:30)  
 

10 KERAMIKA BN výtvarné ZŠ 9 Z.Pěkná stud.PDS ZŠ B.Němcové Út 12:00 - 13:15 (01:15)  
 

11 KERAMIKA BN výtvarné ZŠ 8 Z.Pěkná stud.PDS ZŠ B.Němcové Út 13:15 - 14:30 (01:15)  
 

12 KERAMIKA handic. výtvarné ZŠ 4 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA Út 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

13 PATCHWORK začátečníci výtvarné D 13 Z.Pěkná stud.PDS SVČ DUHA Čt 16:00 - 20:00 (04:00)  
 

14 LOSKUTÁČEK přírodovědné ZŠ 9 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Po 13:00 - 15:00 (02:00)  
 

15 CHOVATELSKÝ I. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Út 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

16 CHOVATELSKÝ II. přírodovědné ZŠ 7 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

17 CHOVATELSKÝ III. přírodovědné ZŠ 9 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA St 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

18 CHOVATELSKÝ IV. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

19 ZA ZVÍŘÁTKY přírodovědné ZŠ 9 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Po 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

20 CHOVATELSKÝ VI. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Čt 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

21 CHOVATELSKÝ VII. přírodovědné ZŠ 8 Ing.J.Hálová VŠ + PDS SVČ DUHA Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

22 ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 15 Ing.J.Hálová VŠ + PDS MŠ Dittersdorfova St 11:50 - 12:50 (01:00)  
 

23 ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 14 Ing.J.Hálová VŠ + PDS MŠ Křížkovského St 09:15 - 10:15 (01:00)  
 

24 KERAMIKA MŠ Tyrš. výtvarné MŠ 14 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA St 12:00 - 13:00 (01:00)  
 

25 KERAMIKA MŠ Jiráskova výtvarné MŠ 14 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Út 10:00 - 11:00 (01:00)  
 

26 KERAMIKA Z1 výtvarné ZŠ 12 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

27 KERAMIKA Z2 výtvarné ZŠ 11 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Út 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

28 
KERAMIKA pokr., 

TOČENÍ + DOSP. 
výtvarné ZŠ 22 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA Po 14:30 - 19:00 (04:30)  

 

29 KERAMIKA DOSP. výtvarné D 11 I.Janošťáková SŠ pedagog. SVČ DUHA St 15:30 - 19:00 (03:30)  
 

30 
KERAMIKA MŠ 
Dittersdorf. 

výtvarné MŠ 8 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Čt 10:00 - 10:45 (00:45)  
 

31 
KERAMIKA MŠ 

Dittersdorf. 
výtvarné MŠ 8 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Čt 10:45 - 11:30 (00:45)  

 

32 FLÉTNIČKA MŠ K.Čapka hudební MŠ 9 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. MŠ K.Čapka Čt 12:00 - 12:45 (00:45)  
 

33 FLÉTNIČKA ZŠ hudební ZŠ 5 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA St 12:30 - 13:30 (01:00)  
 

34 TERAISTICKÝ přírodovědné ZŠ 8 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Po 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

35 KAMARÁD KŮŇ přírodovědné ZŠ 13 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA Po 15:00 - 16:30 (01:30)  
 

36 SEZNÁMENÍ s PC vzdělávací ZŠ 4 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. SVČ DUHA St 13:15 - 16:15 (03:00)  
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37 FlÉTNIČKA ZŠ hudební ZŠ 9 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. ZŠ B.Němcové Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

38 VESElÉ ZPÍVÁNÍ hudební ZŠ 7 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. ZŠ B.Němcové Po 12:45 - 13:45 (01:00)  
 

39 FLÉTNIČKA MŠ K.Čapka hudební MŠ 8 Mgr.M.Horáčková VŠ pedagog. MŠ K.Čapka Čt 12:45 - 13:30 (00:45)  
 

    378     

40 PĚVECKÝ hudební ZŠ 15 D.Petřeková VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
St 13:30 - 14:30 (01:00)  

Čt 13:30 - 14:30 (01:00)  
 

41 KOŠÍKOVÁ ml. sportovní ZŠ 10 I.Dubovan VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
St 14:00 - 15:30 (01:30)  

Pá 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

42 KOŠÍKOVÁ st. sportovní ZŠ 10 I.Dubovan VŠ pedagog. ZŠ Javorník 

Út 15:30 - 17:30 (02:00)  

St 15:30 - 17:30 (02:00)  

Pá 15:30 - 17:30 (02:00)  
 

43 MÍČOVÉ HRY sportovní ZŠ 10 K.Pudilová SŠ pedagog. ZŠ Javorník Po 13:30 - 15:00 (01:30)  
 

44 POHYBOVÉ HRY sportovní ZŠ 10 K.Pudilová SŠ pedagog. ZŠ Javorník Pá 13:30 - 15:00 (01:30)  
 

45 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 10 M.Nemeškalová VŠ pedagog. ZŠ Javorník Čt 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

46 FLORBAL sportovní ZŠ 15 I.Žáčková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

47 HOROLEZECKÝ sportovní ZŠ 19 V.Dopita cvičitel ZŠ Javorník Pá 17:00 - 19:00 (02:00)  
 

48 DRAMATICKÝ dramatické ZŠ 12 M.Vašíčková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Čt 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

49 FLORBAL sportovní ZŠ 11 A.Chromík VŠ pedagog. ZŠ Javorník St 13:30 - 15:30 (02:00)  
 

50 KOPANÁ sportovní ZŠ 10 A.Chromík VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
Út 17:00 - 18:30 (01:30)  

Čt 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

51 POHYBOVÉ HRY sportovní ZŠ 10 D.Polčáková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

52 KOPANÁ sportovní ZŠ 16 M.Bury VŠ pedagog. ZŠ Javorník 
Po 14:00 - 16:00 (02:00)  

Čt 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

53 ŠIKULA vzdělávací ZŠ 7 M.Rychlá VŠ pedagog. ZŠ Javorník St 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

54 MODELÁŘ technické ZŠ 8 M.Kuna VŠ pedagog. ZŠ Javorník Po 15:00 - 17:00 (02:00)  
 

55 VYBÍJENÁ sportovní ZŠ 13 J.Dzubáková VŠ pedagog. ZŠ Javorník Út 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

56 MALÝ VÝTVARNÍK výtvarné ZŠ 11 J.Procházková VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

57 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 14 S.Svobodová VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 12:45 - 13:45 (01:00)  
 

58 KERAMIKA výtvarné ZŠ 8 E.Franklová VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

59 DIVADELNÍ dramatické ZŠ 14 E.Ščobáková VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Út 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

60 MÍČOVÉ HRY sportovní ZŠ 8 F.Paprsek trenér ZŠ Česká Ves Út 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

61 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 13 P.Mudrová VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

62 ATLETIKA sportovní ZŠ 8 R.Kolich VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Po 13:30 - 17:00 (03:30)  
 

63 FLORBAL I. sportovní ZŠ 11 J.Zbyňovec VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 15:20 - 16:50 (01:30)  
 

64 FLORBAL II. sportovní ZŠ 11 J.Zbyňovec VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Pá 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

65 FLORBAL III. sportovní ZŠ 10 J.Zbyňovec VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves St 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

66 DRAMATICKÝ dramatické ZŠ 10 J.Truneček VŠ pedagog. ZŠ Česká Ves Pá 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

67 KERAMIKA výtvarné ZŠ 10 I.Krajčíková SŠ pedagog. ZŠ Mikulovice Po 15:00 - 18:00 (03:00)  
 

68 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 18 Z.Janíčková VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice 
Čt 08:00 - 09:00 (01:00)  

Pá 08:00 - 09:00 (01:00)  
 

69 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 16 H.Brejzová VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice 
Út 11:35 - 12:35 (01:00)  

Čt 11:35 - 12:35 (01:00)  
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70 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 15 H.Brejzová VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice 
Po 11:50 - 12:50 (01:00)  

St 11:50 - 12:50 (01:00)  
 

71 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 13 M.Ostrá VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice 
St 08:00 - 09:00 (01:00)  

Pá 08:00 - 09:00 (01:00)  
 

72 FLORBAL sportovní ZŠ 18 L.Vavračová VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice Čt 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

73 HANDMADE výtvarné ZŠ 12 L.Šťastná VŠ pedagog. ZŠ Mikulovice Čt 13:00 - 15:00 (02:00)  
 

74 STOLNÍ TENIS sportovní ZŠ 10 P.Harazin trenér ZŠ Mikulovice 
Út 16:45 - 18:15 (01:30)  

Čt 18:00 - 19:30 (01:30)  
 

75 ODBÍJENÁ sportovní ZŠ 10 T.Novotný VŠ pedagog. ZŠ Zlaté Hory Po 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

76 FLORBAL sportovní ZŠ 18 M.Kuba trenér ZŠ Zlaté Hory Čt 18:00 - 20:00 (02:00)  
 

77 ODBÍJENÁ sportovní ZŠ 10 J.Babák trenér ZŠ Zlaté Hory Čt 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

78 KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 10 M.Kašík trenér ZŠ Zlaté Hory St 15:00 - 16:30 (01:30)  
 

79 KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 10 V.Schlemmer VŠ pedagog. ZŠ Vápenná 

Po 14:00 - 15:00 (01:00)  

St 14:00 - 15:00 (01:00)  

Pá 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

80 COUNTRY TANCE taneční ZŠ 14 P.Böserová VŠ pedagog. ZŠ Vápenná 
Út 13:30 - 15:00 (01:30)  

Čt 13:30 - 15:00 (01:30)  
 

81 FLORBAL sportovní ZŠ 12 B.Kubíček VŠ pedagog. ZŠ Vápenná 
Po 15:00 - 16:00 (01:00)  

Čt 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

82 KERAMIKA výtvarné ZŠ 14 M.Nosková VŠ pedagog. ZŠ Vápenná Po 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

83 KOPANÁ sportovní ZŠ 12 R.Macura trenér ZŠ Vápenná Čt 16:30 - 18:00 (01:30)  
 

84 LUKOSTŘELBA sportovní ZŠ 6 M.Richter cvičitel ZŠ Vápenná St 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

85 VOLEJBAL sportovní ZŠ 9 J.Paličková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava Pá 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

86 POM-POM taneční ZŠ 15 J.Paličková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

87 DRAMATICKÝ dramatické ZŠ 13 J.Paličková VŠ pedagog. ZŠ Vidnava Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

88 LUKOSTŘELBA sportovní ZŠ 5 A.Čvanda VŠ pedagog. ZŠ Vidnava Čt 15:20 - 16:20 (01:00)  
 

89 DIVADELNÍ dramatické ZŠ 17 M.Svobodová VŠ pedagog. Gymnázium St 14:30 - 16:30 (02:00)  
 

90 KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 11 S.Jurník VŠ pedagog. Gymnázium 
St 14:00 - 15:30 (01:30)  

Čt 14:00 - 15:30 (01:30)  
 

91 FLORBAL sportovní ZŠ 7 Z.Slováček trenér Gymnázium Po 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

92 LEZENÍ na US sportovní ZŠ 20 D.Migal trenér Gymnázium 
Po 16:30 - 18:00 (01:30)  

St 16:30 - 18:00 (01:30)  
 

93 LEGO vzdělávací ZŠ 10 R.Chasák VŠ pedagog. Gymnázium Út 14:00 - 17:00 (03:00)  
 

94 FLORBAL sportovní ZŠ 14 P.Koriťák trenér Gymnázium Út 15:30 - 17:00 (01:30)  
 

95 LEGO vzdělávací ZŠ 10 M.Dostálová VŠ pedagog. Gymnázium Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

96 ODBÍJENÁ sportovní SŠ 10 J.Hazucha trenér Gymnázium 
St 15:30 - 17:00 (01:30)  

Pá 13:45 - 15:15 (01:30)  
 

97 KOŠÍKOVÁ sportovní ZŠ 9 T.Kurfürst trenér Gymnázium 
Út 17:00 - 18:30 (01:30)  

Čt 17:00 - 18:30 (01:30)  
 

98 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 17 J.Kubová VŠ pedagog. ZŠ B.Němcové Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

99 MÍČOVÉ HRY sportovní ZŠ 16 R.Mrosek VŠ pedagog. ZŠ B.Němcové 
Út 14:00 - 16:00 (02:00)  

Čt 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

100 ANGLIČTINA vzdělávací ZŠ 10 A.Pecinová SŠ pedagog. ZŠ B.Němcové Čt 15:15 - 16:15 (01:00)  
 

101 FLORBAL I. sportovní ZŠ 10 J.Karakatidis VŠ pedagog. ZŠ Lipová lázně Út 17:00 - 18:00 (01:00)  
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102 FLORBAL II. sportovní ZŠ 11 J.Karakatidis VŠ pedagog. ZŠ Lipová lázně St 17:00 - 18:00 (01:00)  
 

103 FLORBAL III. sportovní ZŠ 9 J.Karakatidis VŠ pedagog. ZŠ Lipová lázně Čt 17:00 - 18:00 (01:00)  
 

104 LUKOSTŘELBA sportovní ZŠ 9 A.Čvanda VŠ pedagog. SVČ DUHA St 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

105 VČELAŘSKÝ přírodovědné ZŠ 2 V.Řeháčková SŠ včelařství SVČ DUHA Po 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

106 RYBÁŘSKÝ přírodovědné ZŠ 12 
M.Schiffner, 

Šemro 
rybář člen ČRS SVČ DUHA Po 15:30 - 17:00 (01:30)  

 

107 FLORBAL sportovní ZŠ 6 A.Čvanda VŠ pedagog. SVČ DUHA St 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

108 BREAKDANCE taneční ZŠ 9 D.Skaličan cvičitel SVČ DUHA 

Po 16:00 - 17:30 (01:30)  

St 16:30 - 18:30 (02:00)  

Pá 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

109 ZDRAVÉ VAŘENÍ vzdělávací ZŠ 7 H.Bílková základní SVČ DUHA Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

110 KORÁLKOVÁNÍ výtvarné ZŠ 7 A.Vodičková VŠ pedagog. SVČ DUHA Út 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

111 ANGLIČTINA I. vzdělávací ZŠ 8 V.Knedlová jazyk. kurz SVČ DUHA Čt 13:30 - 14:30 (01:00)  
 

112 ANGLIČTINA II. vzdělávací ZŠ 8 V.Knedlová jazyk. kurz SVČ DUHA Čt 14:30 - 15:30 (01:00)  
 

113 
KERAMIKA ROD. s 
DĚTMI 

výtvarné MŠ 8 P.Ježová SŠ pedagog. SVČ DUHA Út 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

114 TATANC taneční ZŠ 6 Š.Hálová student SŠ SVČ DUHA St 15:00 - 16:00 (01:00)  
 

115 KARATE I. sportovní ZŠ 15 S.Sekanina trenér ZŠ B.Němcové 
Út 16:00 - 18:00 (02:00)  

Pá 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

116 KARATE II. sportovní ZŠ 15 S.Sekanina trenér ZŠ B.Němcové 
St 16:00 - 18:00 (02:00)  

Čt 16:00 - 18:00 (02:00)  
 

117 HISTORIE A ŠERM sportovní ZŠ 9 L.Augusta trenér ZŠ Nábřežní Po 17:00 - 19:00 (02:00)  
 

118 STOLNÍ TENIS sportovní ZŠ 12 J.Štaigl trenér herna ST 
Út 15:15 - 17:00 (01:45)  

Čt 15:15 - 17:00 (01:45)  
 

119 JIU-JITSU sportovní ZŠ 10 F.Skoupil trenér ZŠ Nábřežní 
Po 18:00 - 20:00 (02:00)  

Čt 18:00 - 20:00 (02:00)  
 

120 POSILOVÁNÍ sportovní SŠ 9 K.Kapuš VŠ pedagog. SOŠ a SOU Út 14:30 - 16:30 (02:00)  
 

121 ODBÍJENÁ sportovní ZŠ 12 Š.Šuláková trenér ZŠ Nábřežní Út 16:30 - 18:00 (01:30)  
 

122 COUNTRY TANCE taneční D 11 L.Plášková pedago.prac. TŠ L.Jurkové Pá 19:00 - 21:00 (02:00)  
 

123 STŘELBA sportovní ZŠ 11 L.Šuška VŠ pedagog. ZŠ Nábřežní St 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

124 ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 14 V.Knedlová jazyk. kurz MŠ Tyršova Čt 12:00 - 13:00 (01:00)  
 

125 ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 18 V.Knedlová jazyk. kurz MŠ K.Čapka St 13:00 - 14:30 (01:30)  
 

126 ANGLIČTINA MŠ vzdělávací MŠ 10 A.Pecinová SŠ pedagog. MŠ Jiráskova Út 15:30 - 16:30 (01:00)  
 

127 CHOVATELSKÝ I. přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Po 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

128 CHOVATELSKÝ II. přírodovědné ZŠ 7 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Pá 12:15 - 13:15 (01:00)  
 

129 CHOVATELSKÝ III. přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Pá 13:15 - 14:15 (01:00)  
 

130 CHOVTELSKÝ HAND. přírodovědné ZŠ 5 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

131 CHOVATELSKÝ V. přírodovědné ZŠ 8 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Po 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

132 LOSKUTÁČEK přírodovědné ZŠ 10 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 14:00 - 15:00 (01:00)  
 

133 MALÝ ZAHRADNÍK přírodovědné ZŠ 10 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Út 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

134 
ZAČÍNÁME SE 
ZVÍŘÁTKY 

přírodovědné ZŠ 19 L.Janoštíková pedagog. prac. ZŠ B.Němcové St 13:00 - 15:00 (02:00)  
 

135 TERAISTICKÝ přírodovědné ZŠ 10 L.Janoštíková pedagog. prac. ZŠ B.Němcové Čt 13:00 - 14:00 (01:00)  
 

136 ASTRONOMICKÝ vzdělávací ZŠ 4 L.Janoštíková pedagog. prac. SVČ DUHA Čt 17:00 - 18:00 (01:00)  
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137 DIVADELNÍ dramatické SŠ 10 M.Rotterová student VŠ MKZ So 09:00 - 12:00 (03:00)  
 

138 GO vzdělávací ZŠ 12 J.Dvořáček VŠ ZŠ Česká Ves Út 16:00 - 17:00 (01:00)  
 

139 ZUMBA taneční ZŠ 30 R.Řezníčková pedagog. prac. ZŠ Česká Ves Čt 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

140 MODELÁŘ technické ZŠ 6 J.Szkipala SŠ technické ZŠ Česká Ves St 15:30 - 17:30 (02:00)  
 

141 ŠACHY sportovní ZŠ 17 M.Zajonc trener ZŠ Javorník St 14:00 - 16:00 (02:00)  
 

    
1525 
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 Sportovní nabídka je jednou z našich nejrozsáhlejších aktivit. Aktivně se zapojujeme do 

organizace sportovních akcí a soutěží pořádaných pro žáky ZŠ i SŠ a Mgr. Jiří Hanefl je 

garantem, jako předseda OR AŠSK ČR – Jeseník, všech okresních kol vyhlašovaných MŠMT pro 

základní i střední školy. I když nemáme vlastní tělovýchovné zařízení, zásluhou výborné 

spolupráce se školami jsou vždy připraveny optimální podmínky pro konání soutěží. Základem 

úspěchu při organizaci sportovních soutěží je také dobrá spolupráce s učiteli a dobrovolnými  

spolupracovníky v oblasti sportu.  

 

 

2 / PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 

- akce probíhají formou exkurzí, výstavek, vycházek, zájezdů, soutěží, besed, výukových 

programů  

 

      Počet přílež.akcí:    460    Počet soutěží  MŠMT:     47    CELKEM:       507  akcí   

      Počet účastníků: 13 614 Počet účastníků:  3 089    CELKEM:  16 703 účastníků 

 

Z toho výukových programů: 

  Ing. J. Hálová   61  1 178 účastníků 

  Mgr. M. Horáčková  34     683  účastníků 

                        V. Pavelková+J.Petřkovský 29     455  účastníků 

                   Ing. L. Janoštíková  45     966 účastníků 

        Mgr. V. Fačevicová  41     570 účastníků 

 

   

            Počet  akcí celkem:    210            

 

            Počet účastníků celkem:        3 852    účastníků 
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NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NA ROK 2013/2014 

 

 
Č. NÁZEV 

PROGRAMU 
CÍLOVÁ 
SKUPIN

A 

TÉMA 
PROGRAMU  

AUTOR 
PROGRAMU 

POPIS 

1. Kampak běžíš 
ježku 

MŠ, 1. a 
2. tř. ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová Děti se zábavnou formou 
seznámí se životem ježků a 
dozví se, jak těmto zvířatům 

můžeme pomoct přečkat zimu. 

2. Malé hrátky se 
zvířátky 

MŠ, 1. tř. 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Mgr.Marie 
Fačevicová 

Děti se zábavnou a hravou 
formou dozví zajímavosti ze 

světa zvířat. Návštěva odchoven. 

3. Kyberšikana - 
bezpečný 
internet 

4.-9. 
tř.ZŠ 

prevence sociálně 
patologických jevů 

Mgr.Marie 
Fačevicová 

Žáci se za pomoci videa, hry a 
práce na počítači a diskuse 

seznámí s nebezpečím, které jim 
hrozí na internetu.  

4. Hra na africké 
bubny djembe 

MŠ, 1. a 
2. stupeň 

ZŠ 

hudba a rytmus Mgr.Vladislava 
Fačevicová 

Seznámaní s africkým rituálním 
nástrojem, rozvoj smyslu pro 

rytmus. 

5. Den zvířat 1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Základní informace tohoto dne, 
návštěva odchoven, poučení, jak 

pečovat o domácí mazlíčky. 

6. Den stromů 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Žáci se seznámi s biorytmy 
stromů          a s jejich významem 

pro život člověka. 

7. Krajina mého 
domova   - 
Jeseníky 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Prohloubení vztahu ke krajině 
svého domova, prezentace 

vedený rozhovor, samostatná 
práce s pracovním listem. 

8. Naučná stezka 
dřevin 

1.,2.stup
eň ZŠ, 

SŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Při samostatné práci s pracovním 
listem na zahradě získají žáci 

nové informace o našich 
dřevinách. 

9. Člověk a kůň 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Mgr.Vladislava 
Fačevicová 

Základní informace o soužití 
člověka  a koně, praktické 

ukázky chování  a výcviku koní.  

10. Naše zahrada 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení s proměnou zahrady 
během roku formou prezentace a 

práce s pracovním listem na 
zahradě. 

11. Program na 
hvězdárně 

1.,2.stup
eň ZŠ, 

SŠ 

astronomie Veronika Pavelková Základní informace o sluneční 
soustavě a pohybu vesmírných 
těles, zajímavosti  z astronomie.  

12. Člověk a voda 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení se zákonistostmi 
koloběhu vody v přírodě, 

problémy nedostatku  
a znečištění vody. 

13. Pes - můj 
čtyřnohý 
kamarád 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Základní informace o 
nejznámějších plemenech psů, o 

potřebách psa, péči o něj, 
výpočet nákladů na chov, soutěž. 
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14. Včely a lidé 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vznik včelařství, život včelích 
společenství, význam včel pro 

člověka. 

15. Velikonoční 
výstava     s 

besedou 

1.,2.stup
eň ZŠ 

zvyky a tradice Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení se zvyky našich 
předků od slunovratu po 

Velikonoce, prohlídka výstavy.  

16. Vánoční výstava          
s besedou 

1.,2.stup
eň ZŠ 

zvyky a tradice Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Vánoční a předvánoční zvyky u 
nás i v cizině, prohlídka výstavy.  

17. Výstava ke Dni 
Země    v kině 

Pohoda 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Výstava nejlepších prací 
korespondenční soutěže, 

povídání o Dni Země. 

18. Bobři 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Život největšího evropského 
hlodavce, pracovní listy, názorné 

ukázky, soutěž - Bobří riskuj. 

19. Ptáci v zimě 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Jak pomoci přezimujícím ptákům 
přečkat zimu. 

20. Ať zvířata 
nežalují 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Ochrana domácích, 
hospodářských i volně žijících 

zvířat před týráním. 

21. Léčivé rostliny 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení se známými i méně 
známými léčivkami, prezentace, 

návštěva zahrady. 

22. Zelený ostrov - 
1.část 

MŠ              
a 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Příběh ostrova Krakatau 
zničeného sopečnou činností a 

jeho obnova, výtvarné a 
prožitkové činnosti. 

23. Zelený ostrov - 
2.část 

MŠ              
a 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Dokončení příběhu zeleného 
ostrova. 

24. Naši plazi 1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Představení zástupců plazů 
žijících v ČR. 

25. Bydlíme s 
květinami 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Nejběžnější i méně známé 
pokojové rostliny a péče o ně. 

Prezentace, pracovní list. 

26. Ptáci - Den 
ptactva 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vznik a význam Dne ptactva, 
soužítí člověka a ptáků. 

27. Odpady, kam s 
nimi 

1.,2.stup
eň ZŠ 

ekologie Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Seznámení s problematikou 
odpadů - třídění, recyklace, 

zatížení přírody, film. 

28. Voda - kdo tu 
žije, co tu roste? 

4. a 
5.tř.ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení s rostlinami a 
živočichy vázanými na životní 

prostředí, soutěž družstev. 

29. Ekosystém les 1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Ludmila 
Janoštíková 

Vztahy rostlin a živočichů v 
jednotlivých patrech lesa.  

30. Vyrábíme ruční 
papír 

1.stupeň 
ZŠ 

ruční papír Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Historie vzniku papíru, zvládnutí 
výroby ručního papíru. 

31. Vizovické pečivo 1.stupeň 
ZŠ 

vizovické pečivo Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

Historie vzniku vizovického 
pečiva, výroba drobného dárku. 
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32. Stopy zvířat  1.stupeň 
ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing.Jana Hálová,            
Ing. Ludmila 
Janoštíková 

O pobytových a pohybových 
stopách zvěře, odlévání ze 

sádry. 

33. Na návštěvě                 
v mraveništi 

1.stupeň 
ZŠ 

přírodní prostředí, 
zoologie 

Ing. Jana Hálová Zajímavosti ze života mravenců, 
seznámení se způsobem jejich 

života  a chování.  

34. Kdo bydlí na 
zahradě 

1.,2.stup
eň ZŠ 

přírodní a životní 
prostředí 

Ing. Jana Hálová Seznámení s obyvateli zahrad a 
jejich významem, význam a život 
opylovačů, výroba "bydlení" pro 

hmyz. 

35. Poruchy příjmu 
potravy 

2. stupeň 
ZŠ 

prevence sociálně 
patologických jevů 

Mgr. Marie 
Horáčková 

Seznámení s problematikou 
mentální anorexie, bulimie a 
záchvatovitého přejídání a 
nebezpečí, která přinášejí 

36. Jak oříšek v 
ledu zachránil 

veverku 

MŠ, 1. a 
2. tř. ZŠ 

přírodní prostředí, 
zoologie 

Mgr. Marie 
Horáčková 

Děti se zábavnou formou pomocí 
maňáskového divadla seznámí 
se skupenstvím vody, ledem a 
zkusí si rozpustit kostku ledu 

 
 
II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání  
k 30.6. 2014  

  
Číslo 
řádku Počet Počet 

účastníků 
a b 2 3 

Akce celkem 0202 460 13 614 

 z toho o sobotách či nedělích 0203 39 2 188 

 
IV. Další činnosti zájmového vzdělávání  
k 30.6. 2014   

 
Číslo 
řádku Počet účastníků 

Osvětová a informační 0401 - 

Individuální 0402 - 

Spontánní 0404 1 443 

Ostatní 0405 832 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE:  

 Hurá na prázdniny 

 Mikuláš 

 Den dětí 

 Pálení čarodějnic       

 Jesenická liga ve florbalu 

 Jesenická liga v košíkové 

 atletika středních škol    

 mezigenerační setkávání dětí a seniorů – spolupráce s klubem seniorů                    

 nový výukový program  Poruchy příjmu potravy – anorexie a bulimie 

 výukový program Kyberšikana 
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 výukový program Hra na africké bubny djembe 

 VP Malé hrátky se zvířátky 

 exkurze v odchovnách zvířat 

 Uspávání broučků 

 Maškarní bál s krtečkem 

 adventní dílny 

 scrapbook – výroba přáníček,  

 spolupráce se Střední školou gastronomie a služeb  

 7.patchworková výstava v Kapli 

 výtvarně zaměřené pořady- keramické dílničky a enkaustika 

 tradiční keramické soutěže  

 tradiční Vánoční jarmark 

  pěvecké soutěže Zvoneček a Duhová písnička, do kterých se zapojuje čím dál víc chlapců 

i dívek 

  bazar oblečení a obutí se letos, co se týká obratu, zařadil mezi nejúspěšnější. 

 zájezd na Floru Olomouc a ZOO Kopeček 

 Účes roku  

 VP Stopy zvířat na 9. KK EVVO Horka – již počtvrté (Včely a lidé, Léčivé rostliny 

kolem nás, VP Ruční papír vlastnoručně pro ZŠ). 

 Korespondenční přírodovědná soutěž s výstavou v kině – 20. ročník 

 VP Velikonoce a Vánoce s výstavou. 

 VP Ruční papír vlastnoručně – probíhá přes 10 let. 

 

NEÚSPĚŠNÉ AKCE: 

V letošním roce nám nepřálo počasí a tak jarní atletické soutěže a minikopaná musely být 

přeloženy na jiný termín, což se projevilo v menší účasti. 

Nepodařilo se otevřít ZÚ Chov psů a na nový VP Kdo bydlí na zahradě, který byl zařazen, až na 

konci školního roku. Nepřihlásil se žádný školní kolektiv .Nepodařilo se nám uskutečnit Stavby 

ze sněhu z důvodu nepřízně počasí 

Neotevřel se  ZÚ Chov koček a Výtvarná výchova na ZŠ B. Němcové. 

Soutěž Dívka 2014 – přihlásily se pouze dvě dívky. Zúčastnily se okrskového kola soutěže 

v Ostravě. 
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ: 

 

 Vyhlášení celoroční soutěže škol ve sportovní aktivitě 

 VP biologický odpad 

 ZÚ základy šití 

 Oživit lidové tradice např. Masopust 

 ZÚ Hra na africké bubny Djembe v MŠ 

 VP  Mýval špínu neskrýval a vše poctivě umýval, který bude zaměřen na hygienu rukou a 

medvídka mývala 

 VP Kouření zaměřený na II. stupeň ZŠ 

 VP Naši ilustrátoři 

 

VII. Soutěže MŠMT k 30.6. 2014  VIZ. PŘÍLOHA + POZY 

 

  
Číslo 
řádku 

Počet Počet účastníků 

a b 2 3 

Soutěže celkem 0701 47 3 089 

 

 Od roku 2007 jsme každoročně pověřováni Olomouckým krajem organizací okresních a 

krajských kol sportovních a předmětových soutěží MŠMT. 

 

 

 Matematická olympiáda  A1 

 Archimediáda  A2 

 Fyzikální olympiáda  A2 

 Biologická olympiáda  A4 

 Anglický jazyk  A5 

 Německý jazyk  A5 

 Olympiáda v českém jazyce  A6 

 Dějepisná olympiáda  A7 

 Zeměpisná olympiáda  A8 

 Pythagoriáda  A12 

 Dětská scéna  B7 

 Wolkerův Prostějov  B10 

 Zelená stezka  B24 

 Basketbal  A21 
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 Fotbal  A23 

 Atletika  A24 

 Přespolní běh  B17 

 Stolní tenis  B18 

 Volejbal  B19 

 Atletika - PR  B20 

 Florbal  B22 

 Minifotbal  B23 

 Minikopaná 1.st.  B25 

 Matematický klokan 

 Atletický víceboj I.st ZŠ 

  A 

Soutěže SVČ DUHA  ve spolupráci s OR AŠSK 

 

 Kopaná SŠ – okresní kolo 

 Přespolní běh – okresní kolo 

 Košíková SŠ – okresní kolo 

 Jesenická liga v košíkové žactva 

 Běh naděje 

 Šachy – okresní kolo 

 Stolní tenis – okresní kolo 

 Odbíjená SŠ – okresní kolo 

 Florbal ZŠ – okresní kolo, okrsková kola 

 Šplh SŠ – okresní kolo 

 Florbal SŠ – okresní kolo 

 Silový víceboj SŠ – okresní kolo 

 Silový víceboj ZŠ – okresní kolo 

 Košíková ZŠ – okrsková a okresní kola 

 Odbíjená ZŠ – okresní kolo 

 Vybíjená – okresní kolo 

 Minikopaná Mc Donald – okresní kolo 

 Atletický víceboj 1.st.ZŠ 
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Soutěže vyhlašované SVČ DUHA Jeseník a dalšími organizacemi 

 

 Přírodovědná korespondenční soutěž 1. a 2. kolo 

 Keramické soutěže 

 Účes roku 

 Duhová písnička 

 Zvoneček – soutěž zpěváků lidových písní 

 Puzzlejáda – soutěž ve skládání puzzle 

 Prázdninový turnaj společenských her¨ 

 Kuličkové turnaje 

 Turnaje v šipkách 
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3/ TÁBOROVÁ ČINNOST 

Táborová a další činnost spojená s pobytem  
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

  Celkem 

v tom 

pobyt. 
tábory 

městské 
tábory 

pobytové 
akce 

Počet akcí 11 1 9 1 

Počet účastníků 244 26 203 15 

Počet osobodní 1908 208 1655 45 

Počet pracovníků 44 7 34 3 

 

 

 

Termín: Místo: Zaměření: Věk: Cena: 

30.6.-4.7. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

Příměstský tábor  

HURÁ  PRÁZDNINY 
7 - 15 let 1300 Kč 

7. - 11.7. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

  

MALÍ  KUCHAŘÍCI 

Příměstský tábor 

Dopolední vaření, odpolední výlety 

7 - 12 let 1450 Kč 

7. - 11.7. 

  

DUHA Jeseník,  

Jesenicko 

PUTOVÁNÍ  ZA  POKLADEM Příměstský 

turistický tábor.  
8- 12 let 1100 Kč 

14 - 18.7. 

  

SVČ DUHA 

a okolí 

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

Příměstský tábor pro  

dívky. Různé výtvarné činnosti, výlety , hry 

8- 13 let 1450 Kč 

21 - 25.7. 

  

KRYTÝ 

BAZÉN  Česká 

Ves 

SVČ DUHA 

Jeseník 

Příměstský tábor s 

PLAVECKÝM VÝCVIKEM 

a doplňkový program 

6 - 12 let 950 Kč 

28.7-1.8 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

 

Příměstský tábor 

MALÉ HRÁTKY nejen se zvířátky 
7 - 12 let 1000 Kč 

  

4.8.-8.8. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

 

  

Příměstský tábor  

DUHOVÉ HRÁTKY 

pro dívky i chlapce 

Různé výtvarné činnosti, výlety , hry 

6 - 10 let 1050 Kč 

8.8. – 

10.8. 

MUNA 

Mikulovice 

POLICIE BAVÍ DĚTI 

Víkendový pobyt plný her, sportu a ukázek 

policejní práce  

7-14 let 800 Kč 

9.- 16.8. 

STRÁŽNICKO 

ubytovna 

DDM Vracov 

  

POBYTOVÝ TÁBOR  

Za poznáním kraje, poznání zajímavých 

míst, táborová činnost.  

8 -14 let 

  

 

3500 Kč 

18.-22.8. 

Ranč Orel 

Česká Ves 

  

Příměstský tábor  

S KOŇMI – jízda na koni 

a hra na africké bubny 

 

od 10 let 

 

1600 Kč 

  

25.-29.8. 

SVČ DUHA  

a okolí 

 

  

HRÁTKY  

S ANGLIČTINOU 

Výuka hravou formou, výlety soutěže, 

výtvarné činnosti 

7 -10 let 1500 Kč 

 

Každoročně nabízíme v době hlavních prázdnin několik příměstských i pobytových 

táborů. O letošních prázdninách jsme pro děti připravili celkem 11 táborů, z nichž 9 bylo 
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příměstských a 2 pobytové: Vracov – Strážnicko a MUNA Mikulovice. A tak jsme pokryli celé 

prázdniny, jak si rodiče přáli… 

Část VI. 

Služby poskytované veřejnosti 

 Naše zařízení se snažíme  zpřístupnit co nejširší veřejnosti bez  věkového omezení. 

Hvězdárna je pro veřejnost přístupná na základě domluvy s demonstrátorem, v případě 

bezmračné oblohy probíhá pozorování souhvězdí a objektů noční oblohy dalekohledy, v případě 

nepřízně počasí demonstrátor přednáší na zvolené téma v posluchárně hvězdárny.    

 Materiální zabezpečení hvězdárny je na vysoké úrovni (vzhledem k popularizační 

činnosti), k dispozici je několik dalekohledů (např. zrcadlový Cassegrain 300 mm, čočkový obří 

triedr Somet binar 25x100) a filtry pro pozorování Slunce. V přednáškové místnosti může 

demonstrátor používat telurium, poloplastický model planet sluneční soustavy, televizní přijímač 

s videorekorderem, multimediální PC s připojením k internetu, dataprojektor, diaprojektor. 

Část VII. 

Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

Rozvoji SVČ hodně pomáhá spolupráce s dalšími partnery ve městě a okolí, kteří zajišťují 

aktivity dětí a mládeže ve volném čase. Proto je potřeba rozšiřovat tyto formy spolupráce.  

AŠSK – organizace sportovních soutěží 

Gymnázium Jeseník – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Jeseník – organizace ZÚ a soutěží  

ZŠ Javorník – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Česká Ves – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Mikulovice  – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Supíkovice  – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Vidnava – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Písečná – organizace ZÚ a soutěží  

ZŠ Zlaté Hory – organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Lipová  lázně - organizace ZÚ a soutěží 

ZŠ Bělá pod Pradědem - organizace ZÚ a soutěží 

MŠ Písečná – organizace ZÚ, příležitostné akce  

MŠ Jeseník  Kopretina – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Dittersdorfova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Čapkova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Jiráskova – organizace ZÚ, příležitostné akce 

MŠ Jeseník  Křížkovského – organizace ZÚ, příležitostné akce 
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MŠ Široký Brod – organizace ZÚ, příležitostné akce  

MŠ Mikulovice – organizace ZÚ, příležitostné akce  

Hnutí Brontosaurus Jeseník – organizace soutěží a příležitostných akcí 

MC Krteček – organizace příležitostných akcí 

Ranč Orel Česká Ves – organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Vlastivědné muzeum Jeseník - organizace příležitostných akcí 

CHKOJ – organizace soutěží a příležitostných akcí 

Lesy ČR a.s. – organizace soutěží a příležitostných akcí 

ZP MVČR – organizace soutěží a příležitostných akcí 

TJ Jeseník – organizace ZÚ 

Sokol Jeseník  - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

MKZ Jeseník  - organizace příležitostných akcí 

Junák- organizace příležitostných akcí 

Sdružení pro alternativní vzdělávání - organizace příležitostných akcí 

Virtus o.s. - organizace příležitostných akcí 

Čtyřlístek o.s. - organizace příležitostných akcí 

SONS - organizace příležitostných akcí, veřejně prospěšné práce 

OS pro alternativní pedagogiku - organizace příležitostných akcí 

Městská policie + Policie ČR - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Český svaz včelařů - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Český svaz rybářů - organizace ZÚ a příležitostných akcí 

Knihovna Vincenze Priessnitze - organizace příležitostných akcí 

Hasičský záchranný sbor – organizace příležitostných akcí 

Svaz dobrovolných hasičů - organizace příležitostných akcí 

DDM Frenštát pod Radhoštěm – letní pobytový tábor 

DDM Déčko Náchod – letní pobytový tábor 

DDM Vracov – letní pobytový tábor 

Technické služby Jeseník – partner přírodovědné korespondenční soutěže 

Probační a mediační služba Jeseník – společensky prospěšné činnosti dětí do 15 let 

Úřad práce Jeseník – veřejně prospěšné práce 

Klub maminek Mikulovice – výtvarné dílny 

Spolek žen Vlčice – výtvarné dílny 

Priessnitzovy léčebné lázně 

Klub seniorů Jeseník 
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VIII. 

Propagační činnost 

 

Nedílnou součástí vytváření podmínek pro činnost je také zkvalitňování propagace  

a popularizace činnosti SVČ. Opakovaně jsme publikovali ve Zpravodaji školství OK, MF Dnes, 

v měsíčním  zpravodaji Jeseník, Jesenickém týdeníku, Jesinfu, v týdeníku 5+2 dny, v ČR 

Olomouc. Vydali jsme dvě čísla našeho časopisu Tykadlo, které je přílohou výroční zprávy. 

Podařilo se nám aktuálně obnovovat naše webové stránky SVČ www.duhajes.cz , které by 

měly ještě více zviditelnit činnost zařízení. Stránky SVČ by se měly stát hlavním informačním 

kanálem  pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.  

 

IX. 

Materiálně technické zabezpečení 

 

Klubovny víceúčelové 

Klubovna   č. 3 – ZÚ, soutěže, olympiády, patchwork, výukové programy, příležitostné 

   akce 

Klubovna   č. 4 – ZÚ, soutěže, olympiády, sportovní a taneční aktivity, příležitostné  

   akce 

Klubovna  č. 5 – přírodovědně ekologické disciplíny, ZÚ, příležitostné akce 

Klubovna   č. 8 – dívčí klub, ZÚ, příležitostné akce  

Klubovna   č. 10 – výuka cizích jazyků, ZÚ, příležitostné akce 

 

Odborné klubovny 

Hvězdárna   č.11 – ZÚ, výukové programy pro třídní kolektivy i pro veřejnost 

Klubovna PC  č. 9 – ZÚ, kurzy pro dospělé, příležitostné akce 

Cvičná kuchyň  č. 1 – ZÚ, příležitostné akce 

Výtvarná dílna  č. 7 – ZÚ, příležitostné akce 

Keramická dílna  č. 2 – ZÚ pro děti i dospělé, kurzy, příležitostné akce  

Dramatická dílna  č. 6 - ZÚ, příležitostné akce 

 

 

 

 

http://www.duhajes.cz/
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Odd. přírodovědných činností 

Klub Áčko    – spontánní činnost, shromažďovací místnost před ZÚ,  

         výukové programy, příležitostné akce 

Klubovna B – víceúčelová    – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

Odchovny drobných hlodavců  – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

4 skleníky o rozloze 159 m2  – ZÚ, výukové programy, exkurze, příležitostné akce 

 

Sportovní zařízení, hřiště 

Našemu školskému zařízení chybí  vlastní sportovní zázemí. Pro činnost ZÚ využíváme 

tělocvičny  základních škol. Ve společném areálu užíváme také hřiště vybudované Duhovou 

energií. 

Ředitelství sídlí ve druhém patře budovy na Průchodní ulici 154 v čtyřpodlažní  

historické budově z 19.století, která byla původně součástí kláštera řádu Svaté Voršily a do 30. 

června 2006 sloužila dětem jako jedna z budov základní školy. Budova není bezbariérová.  

V přízemí je keramická dílna, cvičná kuchyně, klub Áčko - shromažďovací místnost před 

ZÚ a středisko ekologické výchovy. V prvním patře jsou situovány tyto prostory: tři víceúčelové 

klubovny, zázemí pro pedagogy a sklad. V druhém patře je dramatická a výtvarná dílna, dívčí 

klub. Třetí patro –  tvoří klubovna výpočetní techniky, kabinet výpočetní techniky a jazyková 

klubovna 

Objekt je situován přímo v centru města, má dostatečné prostorové zázemí a i s důrazem 

na tyto aspekty má  předpoklady  pro existenci fungování multifunkčního volnočasového 

střediska s regionální působností . 

Vnitřní prostory bývalé stanice mladých přírodovědců ( nyní SEV ) se nachází v přízemí 

budovy na Průchodní ulici 154, kde poskytuje možnosti k zabezpečení činnosti přírodovědně a 

chovatelsky orientovaných forem zájmového vzdělávání. Prostory SEV jsou bezbariérové. 

Součástí zařízení jsou pozemky o rozloze cca 2 500 m čtverečních se skleníky o ploše 

159 m čtverečních, které byly ve třech etapách celkově zrekonstruovány.  

V těchto čtyřech sklenících probíhá činnost pěstitelských, botanických a obecně 

přírodovědných zájmových činností. V jednotlivých sklenících je také umístěn: nově vybudovaný 

bazén pro želvy nádherné s expozicí tropických a subtropických rostlin; produkční zahradnická 

část; expozice kaktusů společně s expozicí květin: sukulentní skalky; sbírka epifitních  a 

pokojových rostlin. 
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Zahrada je tvořena částí okrasnou s typickou květenou i dřevinami, dále užitkovou, 

naučnou      a botanickou s původními i introdukovanými dřevinami ČR.  

 Od jara 2006 je na zahradě zpřístupněna naučná stezka dřevin skládající se z 25 

ekologicky zaměřených tabulí, která vznikla za přispění NADACE VERONICA   a slouží jak pro 

výukové programy tak pro širokou veřejnost. Rozšířili jsme ji o naučnou stezku rostlin, které jsou 

tematicky rozděleny na trvalky, letničky, léčivé byliny, skalničky a okrasné traviny. Ve 

sklenících to jsou tropické rostliny, kaktusy a sukulenty. Novinkou je započatá naučná stezka 

hornin, která bylav tomto školním roce realizována za finančního přispění Lesů ČR. 

 V rohu zahrady je včelí úl s roji včel, o které se stará ZÚ Chovatelství včel, který se také 

velice úspěšně účastní celostátních i oblastních soutěží. 

Nedílnou součástí oddělení přírodovědných činností je chov terarijních  a akvarijních 

zvířat. Chováme krajty královské, hroznýše královského, užovky červené, černé a hnědé, 

gekončíky noční, strašilky, pakobylky indické, drápatky vodní, žebrovníky. Z drobných hlodavců 

se zaměřujeme na chov činčil, křečků zlatých v různých barevných varietách, křečíky 

džungarské, osmáky degu, pískomily mongolské, myšky tanečnice, potkany, burunduky... O 

zvířata se starají děti v zájmových útvarech. Nabízíme i kroužek pro handicapované děti, který 

navštěvují společně se svými rodiči a kde se učí starat o živého kamaráda. 

Do ZÚ Chovatelství psů si děti průběžně vodí své psy, na kterých se učí základní pravidla 

péče. 

V kroužku Můj kamarád kůň úzce spolupracujeme s Rančem Orel v České Vsi, kde 

dojíždíme a učíme se pečovat o koně a navzájem se respektovat. Je zde ustájeno více než 20 koní 

různých plemen, krytá i otevřená jízdárna, boxy pro koně... 

 

Hvězdárna 

Poloha hvězdárny 

 Nachází se v areálu Základní školy Jeseník, Průchodní ulice 154.   

Historie 

       Hvězdárna byla vybudována v roce 1965 z iniciativy místního učitele Vladimíra 

Petřkovského. V posledních letech hvězdárna fungovala jakou součást různých právnických osob 

- Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V 

současné době je hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník.  

Demonstrátor Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost  prohlídku hvězdárny a samozřejmě 
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pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků - 5 osob, maximální počet účastníků - 15 

osob. Zájemci mají volat každý lichý týden od 17.00 – 19.00 hodin na telefonní číslo 

739 438 211 a mohou si dohodnout vhodný termín. 

 

Činnost 

 PRO VEŘEJNOST 

Hvězdárna je  otevřena  na základě telefonické domluvy s demonstrátorem.  Součástí 

programu je nejen pozorování oblohy, ale zejména přednáška demonstrátora zaměřená dle 

zájmu a věku návštěvníků. Jiné termíny návštěv dle dohodnout telefonicky nebo přes e-

mail správce hvězdárny.  

 DOPLŇKOVÁ VÝUKA PRO ŠKOLY 

Přednášky na zadané téma, popř. pozorování s výkladem pro ZŠ i SŠ je možné objednat 

na kteroukoliv denní či večerní dobu u správce hvězdárny - demonstrátora.  

 ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 

Každoročně nabízíme pro žáky od 3. třídy základních škol zájmový útvar. 

Současné přístrojové vybavení 

dalekohled - reflektor Cassegrain 300 mm (výrobce J. Drbohlav, 1994) 

dalekohled - reflektor Newton 150 mm 

dalekohled - reflektor Newton 100 mm 

SOMET BINAR 25x100, neutrální sluneční filtr 

binar - triedr 20x60 

Další vybavení pro popularizaci 

multimediální PC, internet 

dataprojektor 

TV, videorekorder 

diaprojektor 

telurium (demonstrování pohybů Země a Měsíce) 

poloplastický model planet sluneční soustavy 

velká mapa severní hvězdné oblohy 
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Část X. 

Ekonomická zajištění činnosti 

 

Rozpis celkových nákladů a výnosů SVČ v roce 2013 

 

Spotřeba materiálu 354950,00

Spotřeba energií 626916,70

Opravy 131908,00

Cestovní náhrady 2785,00

Služby 509666,97

Náklady na reprezentaci 936,00

Osobní náklady 4695245,00

Ostatní náklady 194948,00

Odpisy 290275,25

Celkem 6 807 630,92 Kč         

Provozní dotace 1170000,00

Dotace  na mzdy 4648515,00

Ostatní dotace 77044,00

Zápisné ZÚ 320845,00

Úhrada táborů 313710,00

Úhrada akcí 38700,00

Další přijmy 6800,00

Ostatní příjmy MKZ 208049,12

Mimořádné výnosy 2640,00

Dary 20000,00

Úroky 1331,58

Výnosy celkem 6 807 634,70 Kč         

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3,78 Kč                       

Celkové náklady SVČ v roce 2013

Celkové výnosy SVČ v roce 2013
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Část XI. 

 

Údaje o výsledcích zjištění školní inspekce a dalších kontrol 

 Činnost organizace se řídí směrnicí č. 10 o vnitřním kontrolním systému.  

Jméno, příjmení 

funkce 

Zmocnění k operacím 

 

Mgr. Vladislava Fačevicová 

ředitelka příspěvkové 

organizace 

 

 

Příkazce operace, 

osoba odpovědná za schválení 

účetních operací 

 

Mgr.  Jiří  Hanefl 

zástupce statutárního orgánu 

 

Příkazce operace, 

osoba odpovědná za schválení 

účetních operací v nepřítomnosti 

ředitelky  příspěvkové organizace 

 

 

Lenka  Vavračová 

účetní příspěvkové 

organizace 

 

 

Hlavní účetní a správce rozpočtu, 

osoba odpovědná za zaúčtování 

účetních operací 

 

 

 

 Dne  16.10. 2013 byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona č. 320/2001 

Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 

s odkazem na ustanovení § 15 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších 

předpisů. 

V závěrečném protokolu ze dne 4.11. 2013 byla doporučena tato opatření: 

1.  Aktualizovat směrnice č. 7 Fond kulturních a sociálních potřeb a č. 9 Směrnice pro vedení 

účetnictví, odstranit diskriminační ustanovení ve směrnici č. 7 FKSP. 

2. Doplnit směrnici č. 10 Směrnice o vnitřním kontrolním systému, anebo zpracovat samostatnou 

vnitřní směrnici k systému řízení rizik v souladu s § 25 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 

veřejné zprávě. 

3.  Důsledně respektovat ustanovení platných Českých účetních standardů. 

4. Věnovat zvýšenou pozornost příjmu prvotních pokladních dokladů. Prokazatelně poučit 

všechny zaměstnance organizace, kteří na základě poskytnutých provozních záloh provádí nákupy 

materiálu, zboží a služeb, o povinných náležitostech dokladů. 

5. Pokladní doklady vytištěné na teplocitném papíru zkopírovat a přiložit k originálu dokladu. 

6. Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce týkající se náhrad 

cestovních výdajů, zejména pak §163 a 176; v případě poskytnutí bezplatného jídla uvádět na 

dokladu k vyúčtování pracovní cesty počet nebo druh takto poskytnutých jídel. 

7. Zavést k účtu 241 analytické členění dle jednotlivých fondů. 



  - 35 - 

8. Příkaz k inventarizaci majetku a závazků k 31.12. 2013 doplnit o inventuru majetku ve 

výpůjčce. Zavést evidenci tohoto majetku na podrozvahovém účtu 903. 

9.  Zvážit zvýšení pokladního limitu v návaznosti na uzavřenou pojistnou smlouvu. 

Ostatní bez závad. 

 

 Dne 5.12. 2013 proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Jeseník -   

 plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Bez závad. 

 

VII. 

Závěr 

 

 Finanční prostředky používáme co nejefektivněji na úpravu a zabezpečení našich prostor. 

V odchovně plazů probíhaly úpravy za finančního přispění Lesů ČR. Vybraná firma z Nového 

Jičína nová terária přivezla a také do našich prostor nainstalovala. Velké poděkování patří Lesům 

ČR, od kterých jsme na realizaci získali finanční dar ve výši 15 000,- Kč.  

 Navyšujeme počet zájmových útvarů při stejném objemu finančních prostředků, 

pořádáme nové větší i menší akce, organizujeme letní prázdninové tábory.  V rámci projektu 

„Letní tábory s Duhou“ jsme uspořádali také víkendový pobyt s policií pro děti ze sociálně 

slabého prostředí, které se účastnily i dalších táborů financovaných z výše jmenovaného projektu. 

Děkujeme za nadstandardní spolupráci s Městskou policií Jeseník, jmenovitě s Bc. Miroslavem 

Táborským, autorem projektu. 

 Pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné 

činnosti, vaření, sport, plavecký výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu či výuku 

angličtiny hravou formou. Rovněž nechyběla spousta her, soutěží, zábavy a vznik nových 

přátelství. Pobytový tábor se tentokrát podařilo zorganizovat na Strážnicku v ubytovacím zařízení 

DDM Vracov. 

 Úplnou letošní novinkou pak byl výše jmenovaný víkendový pobytový tábor připravený 

Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví děti. Všechny tábory byly koncipovány 

motivačně vzdělávací formou a pro děti byl připraven strukturovaný program podle potřeb a 

zájmů cílové skupiny a cílů tábora. Děti ve věku 7 až 15 let tak v průběhu táborů měly možnost 

zažít pocit úspěšnosti, vzájemné spolupráce, kamarádství, sounáležitosti s kolektivem, rozvíjení 

talentu a morálně-volních vlastností. Účastníci tábora měli možnost, mimo obvyklých táborových 

aktivit, poznat to, co o policii doposud znali jen z televize nebo filmu. Atraktivní byla zejména 
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ukázka sebeobrany, policejní techniky a vybavení výjezdového vozidla HZS Jeseník. Děti si 

rovněž vyzkoušely nelehkou práci záchranářů při poskytování první pomoci pod odborným 

dohledem pracovníka ZZS Jeseník.  

 Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo prostřednictvím dotace 

z Projektu prevence kriminality MVČR, bezplatně zajistit pro celkem 31 dětí ze sociálně a 

ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany 

dětí).  

Po celý rok jsme využívali nabídky úřadu práce o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 

 V uplynulém období jsme byli opět pověřeni organizací okresních a krajských kol 

sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Naše činnost vycházela z celoročního plánu, který 

se nám dařilo plnit bez větších změn. Uskutečnily se všechny sportovní soutěže a akce, byla 

komplexně zajištěna činnost Okresní rady asociace školních sportovních klubů. Podařilo se 

naplnit ZÚ dostatečným počtem účastníků a po celý rok udržet jejich zájem.  

 Vedle základních okresních kol sportovních soutěží, které jsou pořádány tradičně podle 

zaměření na jednotlivá sportovní odvětví, kterým se školy na Jesenicku věnují, je kladen důraz na 

dlouhodobější soutěže, kde se formou turnajů setkávají žáci po několik měsíců. Tyto turnaje pak 

motivují žáky i k tréninku.  

 Nedá se hovořit o nějaké výrazně nejúspěšnější akci. Všechny tělovýchovné akce mají 

svůj význam, protože přivádějí k pohybu, pokud možno, co nejvíce dětí. Nejvýraznější soutěží 

byla Jesenická liga ve florbalu ZŠ, které se zúčastnila většina škol ve čtyřech kategoriích. Hrálo 

se po pěti turnajích od října do dubna a k tomu okresní finále florbalu. 

O tom, že je florbal na ZŠ nosnou činností, svědčí i druhý ročník okresního kola florbalu žáků 

1.stupně ZŠ. Zúčastnilo se 11 škol.  

           Vedle florbalu je tradiční Jesenickou ligou i košíková, které se zúčastňují školy též 

z okresů Bruntál a Šumperk a v nové podobě i stolní tenis, především pro žáky 1. stupně. 

V letošním školním roce se, po delší odmlce, konala i soutěž v atletice středních škol a byla 

hodnocena velmi dobře. Většina akcí se koná ve spolupráci s partnery, kteří pomáhají zajišťovat 

sportovní soutěže na vysoké úrovni. 

 I letos se vydařily obě pěvecké soutěže – Zvoneček a Duhová písnička, do kterých se 

zapojuje čím dál více soutěžících. V letošním roce byl úspěšný také Vánoční jarmark, kde se 

prezentovaly výrobky ze ZÚ. Velký ohlas měla také výstava kroužku patchworku, kterou 

navštívilo velké množství návštěvníků a patchworkářek z celé ČR a která byla pro velký loňský 
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úspěch v Kapli prodloužena na 14 dní. 

 K velmi vydařeným dílnám patří  výtvarné dílny – drátování, scrapbook, plstění, fimo a 

další. Podařilo se nám naplnit výtvarný kroužek pro žáky druhého stupně a otevřít patchwork pro 

začátečníky. Také mezigenerační spolupráce s Klubem seniorů v Jeseníku, Střední školou 

gastronomie a služeb a školními družinami se velmi rozšířila. K dalším úspěšným akcím bych 

zařadila tradičně Uspávání broučků, Mikuláše, Maškarní bál s krtečkem a myškou, Pálení 

čarodějnic, Zahájení lázeňské sezony, Den dětí, Hurá na prázdniny, navázání spolupráce s MKZ 

v Javorníku, Vánoční výstavu s besedou, Velikonoční výstavu s besedou, Ruční papír a nový 

výukový program Na návštěvě v mraveništi.  

 K nejúspěšnějším akcím letošního roku určitě patří také nový výukový program Poruchy 

příjmu potravy určený pro II. stupeň ZŠ. Tento program vzbudil velký zájem učitelů ze škol 

v Jeseníku, Bělé pod Pradědem, Vidnavě, Mikulovicích a Supíkovicích. 

Celoroční činností poukazujeme na důležitost a význam aktivního využívání volného času 

dětí a mládeže pro prevenci kriminality, užívání drog, závislosti na počítačích  

a sledování televize. Chceme upozornit na nezastupitelnost pobytu mladého člověka  

v kolektivu vrstevníků, na skupinový prožitek, který výrazně ovlivňuje schopnosti komunikovat s 

ostatními, respektovat cizí názory a také řešit životní konflikty. 

 

              Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 
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      Tykadlo  1 

       2013 / 2014 

 

 

PODĚKOVÁNÍ… 
Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří 

nám dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru na 

výsadbu dřevin na naší zahradě, vybavení venkovní voliéry a vybudování 

naučné stezky hornin. V jarních měsících tak můžeme toto využít na výukové 

programy pro třídní kolektivy ZŠ  a také  jako prostor k pravidelné i 

příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně 

ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu 

Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její 

vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 

20. ročník. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který se  podílí  na  přípravě 

okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v přírodovědně ekologických 

disciplínách. Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a  dlouholetou 

podporu, bez které by naše  přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko 

ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat více jak  sedmdesát 

menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují.  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně 

Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“. 

 Také pan učitel Ladislav Šuška a jeho svěřenci ze skupiny 

Woodcraft si zaslouží naše poděkování. Moc si ceníme toho, že každoročně 

při Folklórním kosení v Chebzí pamatují na naše zvířátka a zcela nezištně 

posečou, usuší a dopraví do Střediska volného času DUHA velké množství 

sena nejvyšší kvality (naposledy ho bylo více, než třicet pytlů)! 

 Letos můžeme navíc poděkovat také panu inženýru Miroslavu 

Kopeckému z Lesní školky Jeseník, který nás zásobil velkým množstvím 

kvalitního slunečnicového semínka, takže můžeme v zimě přilepšit nejen 

ptáčkům na naši zahradě, ale také zvířátkům v našich odchovnách. 

                    Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků obsahujících 

více než 60 druhů aktivit, které navštěvuje 1427 dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 74 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Za zvířaty 

kolem světa, Začínáme se zvířaty, po několika letech jsme opět otevřeli Můj 

kamarád kůň, rozšířili jsme nabídku o další kroužek Patchwork pro 

začátečníky,  Dárky pro radost určené pro pokročilé. a nový kroužek  

Keramika pro rodiče s dětmi.  

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Jak oříšek 

v ledu zachránil veverku, Mentální anorexie a bulimie, Kdo bydlí na zahradě, 

Návštěva v mraveništi a Domácí zvířata u nás a ve světě. 

 

BIKROS již trénuje na dráze… 

 Zájmový útvar bikrosu, ve spolupráci s Bikrosklubem Jeseník, patří 

mezi úspěšné sportovní činnosti v Jeseníku. Ke své činnosti využívá 

bikrosovou dráhu v okrajové části Jeseníku. Pravidelné tréninky jsou každé 

úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v časovém rozmezí dvou hodin. 

S tréninky se začíná na jaře, jakmile roztají poslední zbytky sněhu. Pak je 

potřeba, co nejdříve, dráhu upravit, protože všichni závodníci se již těší na 

první výjezd na kole. Mimo pravidelných tréninků jsou většinou závodníci na 

dráze téměř každý den. Ke členům oddílu se pak přidávají mnozí další mladí 

jezdci, kteří využívají dráhu ke svému rekreačnímu ježdění.  

S t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u  D U H A  J e s e n í k 
    Průchodní 154, 790 01  JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547 

e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz 

mailto:duhajes@volny.cz
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V letošním školním roce  jsme využívali pěkného podzimního počasí a 

tréninky na dráze probíhaly až do listopadu. V zimních měsících se připravují 

členové ZÚ  

v tělocvičně na ZŠ Jeseník a věnují se i dalším doplňkovým činnostem. 

Mladší členové navštěvují krytý bazén a kluziště a starší především posilují a 

jezdí na trenažéru. Ani bez této zimní přípravy by nebylo dosaženo velmi 

dobrých výsledků v závodech. 

Vždyť Bikrosklub Jeseník má dva mistry ČR a několik dalších jezdců patří ke 

špičce ve svých kategoriích.  

Vedle pracovníka SVČ DUHA se o nejlepší jezdce stará úspěšný aktivní 

závodník Marek Kudr, který je vzorem pro mladé jezdce. 

 Středisko volného času DUHA ve spolupráci s partnery pořádá velké 

množství sportovních soutěží a akcí. Vždy je garantem okresních kol 

základních i středních škol. 

     Jedinečnými soutěžemi jsou dlouhodobé  Jesenické ligy ve 

florbalu, košíkové a stolním tenisu. Tyto soutěže jsou motivací dětí 

k pravidelnému tréninku a všichni jsou pak rádi, že svými výkony dělají 

radost svým učitelům - trenérům.   

Jesenická liga ve florbalu byla vyhlášena již třetím rokem. Florbal se stává 

nosným sportem ve školní tělesné výchově a proto i Jesenická liga, jako 

dlouhodobá soutěž, přispívá ke zlepšování výkonu žáků. Toto se projevuje i 

ve vyšších postupových kolech Asociace školních sportovních klubů. Florbal 

je jedním ze sportů, ve kterých patří vítězná družstva okresu v krajském finále 

ke špičce a jesenické školy si zde získávají uznání. 

Poděkování tak patří všem učitelům, kteří věnují dětem ve sportovní činnosti 

svůj čas a vedení jednotlivých škol za vstřícnost při pořádání jednotlivých 

turnajů. 

                          Mgr. Jiří Hanefl 

PRÁZDNINOVÝ VÝLET KE KONÍM 

 V období podzimních i jarních prázdnin vždy pořádáme programy 

pro děti a nabízíme aktivity ve všech dnech trvání prázdnin. Mimo jiné jsem o 

podzimních prázdninách vyrazila s dětmi na ranč do České Vsi.  Zde si děti 

vyzkoušely  péči o koně, , prohlédly si stáje, sedlovnu, pastviny a samozřejmě 

se na koních také projely. Děti si samy koně vyčistily, vyhřebelcovaly a 

pomáhaly také při sedlání a uzdění. Dopoledne nám rychle uteklo a odvezli 

jsme si domů spoustu krásných zážitků.                                             

                                                                                Mgr. Marie Horáčková 

9. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 Ve dnech 5 . - 6. listopadu 2013 se konal již  9. ročník Krajské 

konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého 

kraje. Cílem Krajské konference EVVO je prezentovat nabídku organizací 

působících v oblasti ekologické výchovy zejména na území kraje. Konference 

proběhla již tradičně v objektu  Sluňákova - Centra ekologických aktivit města 

Olomouce v Horce nad Moravou u Olomouce. Již po šesté jsme přijali 

nabídku spolupráce na tvorbě programu a obsahové náplně této konference  a 

stali se tak partnerem Olomouckého kraje při jejím pořádání. V minulých 

letech jsme reprezentovali SVČ DUHA s následujícími výukovými programy: 

VP Včely a lidé, VP Léčivé rostliny, VP Ruční papír vlastnoručně, VP Stopy 

zvířat a prezentace SEV SVČ DUHA.  

 V letošním školním roce jsme nabídli ředitelkám a pedagogickým 

pracovníkům mateřských škol  VP Ruční papír vlastnoručně. Cílem tohoto 

výukového programu je přesvědčit účastníky, zejména děti, o tom, že při 

recyklaci papíru je možné užít si zábavy a vlastníma rukama vyrobit krásný  

výrobek z ručního papíru. Tím VP přispívá k podpoře třídění a využití 

využitelných odpadů. Ve spolupráci s Olomouckým krajem  a v prezentaci 

SVĆ DUHA chceme i nadále pokračovat. 

           Ing. Ludmila Janoštíková 

  

MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK A MIKULÁŠ 

 Ve čtvrtek 5.prosince jsme pro děti i rodiče uspořádali již tradiční 

Malý vánoční jarmark, na kterém si mohli návštěvníci  zakoupit drobnůstky z 

keramiky, korálků nebo také svícínky z chvojí. Zároveň jsme oslavili 

Mikuláše a připravili pro děti adventní dílny (výroba vánočních dekorací, 

svícnů z chvojí, vizovické pečivo, atd.), prohlídku našich zvířátek, vánoční 

výstavu s besedou a také Mikulášský program na pódiu, kde si mohly děti za 

přednesenou básničku či zazpívanou písničku vylosovat něco dobrého z 

kouzelného košíku.  

                                                                                        Mgr. Marie Horáčková 

FLL    2013 
Mezinárodní Semifinále FIRST LEGO League 2013 se uskutečnilo poprvé 

v historii v České republice. Nejlepších 18 týmů mladých konstruktérů a 

programátorů z Maďarska, Slovenska, České republiky a Bulharska se sešlo v 

sobotu 7. prosince 2013 v Jeseníku, kde od 8.30 do 16.00 hodin ve velkém 

sále IPOSu soutěžili  o postup do evropského finále této populární robotické 

soutěže. 

O soutěži: 
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◾ FIRST LEGO League je celosvětová moderní, vědecky a technicky 

zaměřená soutěž pro 5-10 členné týmy dětí od 10 do 16 let. 

 

◾ FLL vznikla v roce 1998 v USA, v ročníku 2012/13 se jí zúčastnilo 200 000 

dětí na čtyřech kontinentech, její popularita stále prudce roste. Hlavním cílem 

soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a 

techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z 

programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a 

středních škol od 10 do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o 

vědu a techniku. 

◾ Každý ročník soutěže má své téma, název letošního ročníku je Nature´s 

Fury a týká se řešení následků přírodních katastrof. 

 

◾ Soutěží se ve 4 disciplínách: hra robotů Robotgame, Prezentace 

výzkumného úkolu, Design robota, Týmová práce. 

 

◾ Všechny úkoly, jak pro výzkumný projekt, tak pro hru robotů, mají 

celosvětově jednotné zadání. 

 

◾ Ve střední Evropě soutěž organizuje německá nezisková organizace Hands 

on Technology (www.hands-on-technology.de) 

 

◾ V ročníku 2013/2014 se soutěže ve střední Evropě účastní 811 týmů v 7 

zemích (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, 

Slovensko, Bulharsko). 

  

FLL v České republice: 

Soutěž připravuje výbor České ligy robotiky. Letos se v ČR uskuteční 8. 

ročník soutěže. 

FIRST LEGO League patří mezi soutěže podporované MŠMT. 

Mistrovství ČR FLL se uskutečnilo 9. listopadu současně v Praze a v 

Olomouci, celkem se soutěže zúčastnilo v České republice 29 týmů. 

Hlavním organizátorem pražského turnaje je Stanice techniků Dům dětí a 

mládeže hl. m. Prahy, Praha 6. 

Hlavním organizátorem olomouckého turnaje je Dům dětí a mládeže Olomouc 

ve spolupráci s UP Olomouc. 

Nejlepší týmy z obou českých turnajů se zúčastní mezinárodního Semifinále 

FLL (CZ/SK/HU/BG), které se koná 7. 12. 2013 v Jeseníku.   

Hlavním organizátorem Semifinále bylo Gymnázium Jeseník ve spolupráci 

se SVČ Duha Jeseník, Městem Jeseník, Olomouckým krajem a Univerzitou 

Palackého. 

A jaké byly výsledky? 

 Nás samozřejmě nejvíc zajímaly oba jesenické týmy. Velkou radost 

měl tým R.U.R. ze stříbra za Teamwork, tým CO3 zase slavil zlato z Research 

Project. Celkově se víc dařilo mladším CO3, kteří vybojovali mezi 19 týmy 

celkové 5. místo a kvalifikovali se tak mezi evropskou elitu do Central Europe 

Final, které proběhne v lednu 2014 v německém Paderbornu. 

Celkovým vítězem Semifinále se stal tým Galeje (SK), na druhém místě 

skončili DisasterUs (BG), třetí místo obsadili LegoRockers (HU) a čtvrtí 

skončili KASAPIN40 (BG).  

CO NOVÉHO V SEV 

 Některé věci se ve Středisku ekologické výchovy nemění. Stále jej 

pravidelně navštěvují téměř dvě stovky dětí milujících přírodu. Také letos je 

největší zájem o Chovatelské kroužky, pokračuje spolupráce se ZŠ Boženy 

Němcové, kde probíhají zájmové útvary Teraristika a Začínáme se zvířaty. 

Také tento rok jsme s dětmi navštěvujícími Loskutáček a kroužek Malí 

zahradníci připravili krásnou Vánoční výstavu. Stále platí, že u nás mají 

otevřené dveře kolektivy ze škol i školek na našich výukových programech. 

Již tradičně byl otevřen zájmový útvar pro handicapované účastníky. Na 

zahradě pokračuje výsadba okrasných keřů. 

 Ale jako každý rok, i letos je tu několik novinek. Do našich odchoven 

přibyly zcela nové druhy. Ježek bělobřichý a párek zemních veverek 

Burunduka páskovaného, který si okamžitě získal všechny děti. Alvin je sice 

spáč, který se málokdy ukáže, ale Pepinka nám to bohatě vynahradí a 

s oblibou se nechá krmit slunečnicovými semínky. Další atraktivní přírůstek 

rozšířil řady našich svěřenců nedlouho před Vánocemi. Mýval severní Mapači 

je odchovanec Faunaparku v Lipové a jeho cesta do DUHY nebyla úplně 

jednoduchá. Stal se ale oblíbeným miláčkem jak dětí, tak nás, zaměstnanců 

SVČ. Je to všudybyl a každý den nám dokazuje, že své jméno nenosí nadarmo 

– opravdu si umývá všechnu potravu . No a další novinkou na naší zahradě 

bude naučná stezka hornin, která je těsně před svým dokončením. 

 Na závěr už mi jen dovolte, pozvat Vás k nám na návštěvu, opravdu je 

na co se koukat. 

                 Ing.Jana Hálová, vedoucí SEV 

 

LÁZEŇSKÝ DORTÍK 

 Děti ze zájmového útvaru Malí cukrář navštívili 15.ledna soutěž 

Lázeňský dortík. Na této soutěži jsme měli možnost shlédnout, často až 

http://www.hands-on-technology.de/
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neuvěřitelné výtvory dortů, jejichž autory byli studenti gastronomických 

oborů. 

        Zdeňka Pěkná 

 

 

ÚČES ROKU 2014 

 Ve čtvrtek 23.1. proběhla v SVČ DUHA Jeseník soutěž ÚČES 

ROKU 2014 na téma: ŘÍŠE POHÁDEK. Soutěže se zúčastnila spousta velmi 

šikovných dívek a dokonce i jeden chlapec. Vybrat nejlepší účesy bylo 

opravdu velice těžké, protože všechny výtvory byly krásné a hodny ocenění.  

Výsledky: 

1. kategorie:  1. Sarah Kroupová   - ZŠ Průchodní 

                      2. Simona Stiaková   - ZŠ Průchodní 

                          Kateřina Pavlíčková  - ZŠ  Průchodní 

                      3. Adéla Koždoňová   - ZŠ Průchodní 

 

 2. kategorie: 1. Monika Křenová   - ZŠ Vidnava 

                      2. Barbora Polášková   - ZŠ Vidnava 

                      3. Filip Kamenský   - ZŠ Nábřežní 

  

Cenu diváka získal za svůj model Filip Kamenský. 

        Iva Janošťáková 

 

 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ… 

 V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci s Klubem seniorů v 

Jeseníku. Velmi se nám vydařily akce, které proběhly v kroužku MLADÍ 

CUKRÁŘI. Naše první podzimní PEČENÍ bylo ve znamení jablíček. 

Společně jsme připravovali plněná pečená jablka a jablečné řezy, oboje se 

nám povedlo a děti se dozvěděly spoustu cenných rad. Navzájem si děti 

s babičkami vyměnily výborné recepty. Podruhé jsme se sešli při přípravě 

vánočního cukroví, které jsme pekli na náš malý Vánoční jarmark.  V 

kroužcích Dárky pro radost jsme připravili vánoční přáníčka, která jsme 

seniorům předávali v klubu na Dukelské ulici. Obě generace si v sobě našly 

zalíbení a ve spolupráci určitě budeme pokračovat společným výletem do 

přírody a setkáním v keramické dílně. Už se na to moc těšíme. 

                

        Zdeňka Pěkná 
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Tykadlo  2 
2013/ 2014 

II. pololetí 

 

 Novinkou druhého pololetí byly příležitostné akce ve spolupráci 

s Priessnitzovými léčebnými lázněmi. V dubnu jsme se podíleli na 

Pálení čarodějnic, kde jsme zajišťovali zábavná stanoviště (lukostřelba, 

malování na obličej, hra na africké bubny, minigolf, hlavolamy, 

koloběžky a jiné) stejně jako při zahájení lázeňské sezony a při oslavě 

Dne dětí v areálu místních lázní. 

  

CHYTROST, SÍLA, RYCHLOST, KREATIVITA A 

VYTRVALOST 
    Těchto několik slov, v názvu, charakterizuje vlastnosti, které by měli 

mít roboti a hlavně jejich strůjci, aby mohli uspět na soutěžích s roboty. 

Těchto soutěží se ve školním roce zúčastní především tým R.U.R. nejen 

v ČR, ale i v zahraničí. Jeho vedoucí  Mgr. Roman Chasák věnuje se 

svými svěřenci stavbě a přípravě robotů mnoho času a přiváží do 

Jeseníku mnoho úspěchů. Reprezentuje tak svoji školu, Gymnázium 

Jeseník, ale také Středisko volného času DUHA, pod jehož hlavičkou, 

jako zájmový útvar, soutěží.  

     V pátek 30. května se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže RoBoj 

2014 pořádaný na Gymnáziu Jeseník. Za gymnázium se soutěže 

zúčastnily dva týmy - R.U.R. team a tým CO3. Bojovat přijely i týmy z 

Gymnázia Zábřeh a SPŠ Jedovnice. Celkem se při soutěžním dni 

představilo  třicet robotů v šesti kategoriích - Lego Sumo, Lego 

LineFollower (sledovač čáry), Lego Superbot (kombinace prvních dvou 

kategorií) , Lego Hroboj (deathmatch), Lego Dance a Lego Freestyle 

(jakýkoliv zajímavý robot) 

     Ve sledování čáry byli úspěšnější hosté. První dvě místa získali 

borci z Gymnázia Zábřeh a třetí místo robot z dílny SPŠ Jedovnice.  

Naopak Sumo bylo jednoznačnou záležitostí bojovníků z týmu R.U.R, 

kteří obsadili všechny tři stupně vítězů v čele s již legendárním robotem 

Watapa. 

     V kategorii Superbot, kdy se počítalo nejlepší umístění v sumu i 

linefolloweru současně, jednoznačně zvítězil robot R.U.R., jehož 

autorem byl Tomáš Procházka. Asi největším překvapením bylo 

jednoznačné vítězství robota R.U.R. - Serebro v kategorii Hroboj, kde 

se svým robotem během krátké chvíle deklasovali ostatní soupeře 

benjamínci - Jáchym Cenek, Tomáš Kopřiva a Jonáš Bubík. 

     O stupních vítězů v dalších kategoriích rozhodovala porota. V 

kategorii Lego Dance prvenství ukořistili členové týmu CO3. Druhé a 

třetí místo patřilo robotům z dílny R.U.R. Freestyle dle rozhodnutí 

porotců vyhrál robot R.U.R - Autíčko na jehož konstrukci se největší 

měrou podílel Michael Potěšil z Jeseníku, následovaný druhým 

robotem SPŠ Jedovnice, který skládal Rubikovu kostku a třetím 

robotem R.U.R. - Gytá, kterého představil Jan Maceček. 

     Poděkování za organizaci akce patří všem členům týmu R.U.R., 

kteří pod záštitou Gymnázia Jeseník  a SVČ DUHA Jeseník odvedli 

skvělou práci.  

             Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

ZE SPORTU 
 

V uplynulém období jsme byli opět pověřeni organizací 

okresních a krajských kol sportovních a předmětových soutěží MŠMT. 

Naše činnost vycházela z celoročního plánu, který se nám dařilo plnit 

bez větších změn. Uskutečnily se všechny sportovní soutěže a akce, 

byla komplexně zajištěna činnost Okresní rady asociace školních 

 

        Středisko  volného  času DUHA  Jeseník 
             Průchodní 154, 790 01  JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547 

            e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz 

 

http://www.rurteam.cz/
http://gyza.cz/
http://www.spsjedovnice.cz/
http://www.gymjes.cz/
mailto:duhajes@volny.cz
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sportovních klubů. Podařilo se naplnit ZÚ dostatečným počtem 

účastníků a po celý rok udržet jejich zájem.  

 Vedle základních okresních kol sportovních soutěží, které jsou 

pořádány tradičně podle zaměření na jednotlivá sportovní odvětví, 

kterým se školy na Jesenicku věnují, je kladen důraz na dlouhodobější 

soutěže, kde se formou turnajů setkávají žáci po několik měsíců. Tyto 

turnaje pak motivují žáky i k tréninku.  

 Nedá se hovořit o nějaké výrazně nejúspěšnější akci. Všechny 

tělovýchovné akce mají svůj význam, protože přivádějí k pohybu, 

pokud možno, co nejvíce dětí. Nejvýraznější soutěží byla Jesenická liga 

ve florbalu ZŠ, které se zúčastnila většina škol ve čtyřech kategoriích. 

Hrálo se po pěti turnajích od října do dubna a k tomu okresní finále 

florbalu. O tom, že je florbal na ZŠ nosnou činností, svědčí i druhý 

ročník okresního kola florbalu žáků 1.stupně ZŠ. Zúčastnilo se 11 škol.  

           Vedle florbalu je tradiční Jesenickou ligou i košíková, které se 

zúčastňují školy též z okresů Bruntál a Šumperk a v nové podobě i 

stolní tenis, především pro žáky 1. stupně. V letošním školním roce se, 

po delší odmlce, konala i soutěž v atletice středních škol a byla 

hodnocena velmi dobře. Většina akcí se koná ve spolupráci s partnery, 

kteří pomáhají zajišťovat sportovní soutěže na vysoké úrovni. 

 

            Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY  

 
 Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 jsem nabídla 

druhému stupni základních škol nový výukový program se 

sociopatologickou problematikou s názvem PORUCHY PŘÍJMU 

POTRAVY. Tento program trvá 60 minut a je určen pro dívky i 

chlapce od 6. do 9. třídy ZŠ. Výukový program obsahuje  prezentaci na 

téma problematiky mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého 

přejídání, zdravotních problémů, ohrožení a nebezpečí, které za těmito 

poruchami vězí. Prezentace je proložena fotografiemi nemocných dívek 

i chlapců. Žáci mají možnost udělat si test pro svůj přehled, jak jsou na 

tom v oblasti výživy a vztahu sami k sobě. Součástí výukového 

programu je také téma správné výživy, potravinové pyramidy a 

zdravého životního stylu. Na závěr žáci shlédli videorozhovor s léčenou 

anorektičkou. Za uplynulé pololetí jsem se setkala s velkým zájmem 

z řad učitelů o tento výukový program a navštívila jsem druhý stupeň 

základních škol v Supíkovicích, Mikulovicích, Vidnavě, Adolfovicích a 

také septimu jesenického gymnázia. Jsem velmi ráda, že téma vzbudilo 

patřičný ohlas i u žáků a doufám, že zvětšením povědomí o nebezpečí, 

které tyto poruchy přinášejí, se sníží počet postižených dívek i chlapců.  

                                                                                                                  

            Mgr. Marie Horáčková 

 
NOVÁ TERÁRIA V ODCHOVNĚ PLAZŮ 

 
 Začátkem září jsme naplánovali rekonstrukci odchovny plazů a 

začali jsme se poohlížet po firmách, které vyrábí na zakázku terária. 

Oslovili jsme jich několik a někteří nám zaslali cenovou kalkulaci. 

Vybraná firma z Nového Jičína terária přivezla a také do našich prostor 

nainstalovala. Zhotovení terárií i s podstavnými skříněmi stálo bez mála 

43 000,- Kč. Velké poděkování patří LESŮM ČR, od kterých jsme na 

realizaci dostali 15 000,- Kč a tak také díky jejich přispění, mohou naši 

hadi a chameleoni žít v nových a lepších podmínkách.  

 

                                                                              Mgr. Marie Horáčková 

 

 

JARNÍ VYCHÁZKA SE SENIORY 

 
 Naše organizace již delší dobu spolupracuje s Klubem seniorů 

v Jeseníku. Společnou zimní vycházku se sáňkováním a stavěním 

sněhuláků nám překazila letošní zima bez sněhu, ale 28. dubna jsme 

vyrazili na vycházku jarní. V rámci zájmového útvaru Loskutáček, 

který v letošním roce navštěvovalo devět dětí, jsme se společně se 

čtyřmi členkami Klubu seniorů vypravili do parku. Celou akci jsme 

pojmenovali Prameny a flóra v Jeseníku a pro děti bylo nachystáno 

krásné a zajímavé vyprávění o pramenech a mohly si prakticky 
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vyzkoušet poznávání jarních bylin. Největší překvapení na ně však 

čekalo po návratu do DUHY, kde byly odměněny nejen diplomem, ale 

také sladkou odměnou, kterou pro ně upekly členky Klubu. Dětem se 

společná vycházka moc líbila a už teď se těší, že příští zimu bude dost 

sněhu i na společné zimní radovánky.    

                Ing. Jana Hálová 

 

KERAMICKÉ SOUTĚŽE 
 

 Jako každý rok i letos jsme pro všechny členy ZÚ Keramika 

vyhlásili dvě keramické soutěže. V prvním pololetí na téma Vánoční 

dekorace a v druhém téma, které se dětem obzvlášť líbilo, Ptáci. 

Zapojili se všichni členové od mateřských škol až po dospělé. 

Nejnápaditější a nejzdařilejší výtvory jsme ohodnotili malým dárkem a 

diplomem. Všechny práce jsme vystavili v našich prostorách. I 

v novém školním roce se mohou všichni těšit na nová témata. Tentokrát 

Vánoční kachlík a  Keramika v kuchyni.  

                        Iva Janošťáková 

 

UKONČENÍ KROUŽKU MALÍ CUKRÁŘI 

 
 Třetí červnový víkend jsme s dětmi z kroužku Malí cukráři 

prožili na chatě v Ostružné. Podnikli jsme výšlap na Paprsek, kde jsme 

si za odměnu pochutnali na borůvkových knedlících. Abychom nešli 

stejnou cestou, vraceli jsme se přes Petříkov zpět. Večer nás čekalo 

opékání špekáčků, hry a soutěže. Přestože nám počasí příliš nepřálo, 

děti byly spokojené.  

                                                                                            Zdenka Pěkná 

                                                                                                 

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA 

 
 Na začátku prázdnin jsme otevírali již tradiční výstavu 

patchworku v Kapli. Tentokrát výstava trvala dva týdny. V letošním 

roce jsme vystavovali práce nejen pokročilých, ale také ve velké míře i 

práce začátečnic. Všechna vystavovaná díla, byla nádherná a originální, 

a protože byla výstava částečně prodejní, mohli si návštěvníci udělat 

radost zakoupením výrobku. 

     Navíc jsme výstavu obohatili o práce dětí i dospělých z kroužku 

Keramika. Výstava měla opět velký úspěch. Těšíme se na tu příští… 

 

               Zdeňka Pěkná 

   

 

LÉTO, SLUNCE, PRÁZDNINY, TÁBORY A DUHA… 
 Tak by se zjednodušeně dalo popsat to, co jako v předešlých 

letech čekalo jesenické i mimo jesenické děti ve Středisku volného času 

DUHA Jeseník o prázdninách. Pestrá nabídka příměstských táborů, 

které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, 

sport, plavecký výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu či výuku 

angličtiny hravou formou. Rovněž nechyběla spousta her, soutěží, 

zábavy a vznik nových přátelství. Pobytový tábor se tentokrát podařilo 

zorganizovat na Strážnicku v ubytovacím zařízení DDM Vracov. 

 Úplnou letošní novinkou pak byl víkendový pobytový tábor 

připravený Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví děti. 

Všechny tábory byly koncipovány motivačně vzdělávací formou a pro 

děti byl připraven strukturovaný program podle potřeb a zájmů cílové 

skupiny a cílů tábora. Děti ve věku 7 až 15 let tak v průběhu táborů 

měly možnost zažít pocit úspěšnosti, vzájemné spolupráce, 

kamarádství, sounáležitosti s kolektivem, rozvíjení talentu a morálně-

volních vlastností. Účastníci tábora měli možnost, mimo obvyklých 

táborových aktivit, poznat to, co o policii doposud znali jen z televize 

nebo filmu. Atraktivní byla zejména ukázka sebeobrany, policejní 

techniky a vybavení výjezdového vozidla HZS Jeseník. Děti si rovněž 

vyzkoušely nelehkou práci záchranářů při poskytování první pomoci 

pod odborným dohledem pracovníka ZZS Jeseník.  

 Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo 

prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, 

bezplatně zajistit pro celkem 31 dětí ze sociálně a ekonomicky 

znevýhodněných rodin doporučených OSPODem.  

                            Bc. M. Táborský, preventista Městské policie Jeseník 

       Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 
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Nabídka na letní prázdniny 2014 

 

Termín: Místo: Zaměření: Věk: Cena: 

30.6.-4.7. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

Příměstský tábor  

HURÁ  PRÁZDNINY 
7 - 15 let 1300 Kč 

7. - 11.7. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

  

MALÍ  KUCHAŘÍCI 

Příměstský tábor 

Dopolední vaření, odpolední výlety 

7 - 12 let 1450 Kč 

7. - 11.7. 

  

DUHA Jeseník,  

Jesenicko 

PUTOVÁNÍ  ZA  POKLADEM Příměstský 

turistický tábor.  
8- 12 let 1100 Kč 

14 - 18.7. 

  

SVČ DUHA 

a okolí 

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

Příměstský tábor pro  

dívky. Různé výtvarné činnosti, výlety , hry 

8- 13 let 1450 Kč 

21 - 25.7. 

  

KRYTÝ 

BAZÉN  Česká 

Ves 

SVČ DUHA 

Jeseník 

Příměstský tábor s 

PLAVECKÝM VÝCVIKEM 

a doplňkový program 

6 - 12 let 950 Kč 

28.7-1.8 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

 

Příměstský tábor 

MALÉ HRÁTKY nejen se zvířátky 
7 - 12 let 1000 Kč 

  

4.8.-8.8. 

  

SVČ DUHA  

a okolí 

 

  

Příměstský tábor  

DUHOVÉ HRÁTKY 

pro dívky i chlapce 

Různé výtvarné činnosti, výlety , hry 

6 - 10 let 1050 Kč 

8.8. – 

10.8. 

MUNA 

Mikulovice 

POLICIE BAVÍ DĚTI 

Víkendový pobyt plný her, sportu a ukázek 

policejní práce  

7-14 let 800 Kč 

9.- 16.8. 

STRÁŽNICKO 

ubytovna 

DDM Vracov 

  

POBYTOVÝ TÁBOR  

Za poznáním kraje, poznání zajímavých 

míst, táborová činnost.  

8 -14 let 

  

 

3500 Kč 

18.-22.8. 

Ranč Orel 

Česká Ves 

  

Příměstský tábor  

S KOŇMI – jízda na koni 

a hra na africké bubny 

 

od 10 let 

 

1600 Kč 

  

25.-29.8. 

SVČ DUHA  

a okolí 

 

  

HRÁTKY  

S ANGLIČTINOU 

Výuka hravou formou, výlety soutěže, 

výtvarné činnosti 

7 -10 let 1500 Kč 

 

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2014/2015 
                           Letošní novinky v naší nabídce jsou zvýrazněny tučně! 

Nabídka zájmových útvarů na školní rok  2014/ 15  je k dispozici na 

www.duhajes.cz  od 1.7. 2014 

a na všech  školách začátkem září 2014. 

Upozorňujeme, že  kroužky  se otevírají  pouze při dostatečném počtu zájemců. 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

 

Karate 
 

Keramický kroužek  pro 

handicap.  děti 

Chovatelský kroužek 

drobných hlodavců 
Počítače - hry 

 
Cyklistika, bikros 

 

Keramika pro MŠ, ZŠ, 

dospělé 

Chov psů Španělština 

Florbal Šikovné ruce 
Chovatelství koní i pro 

začátečníky 

 

Zdravé vaření 
 

Košíková 
Dárky pro radost pro 

pokročilé 
Včelařský kroužek 

 

Malý cukrář 

 

Šachy Veselé zpívání Chovatelství koček 
 

Studená kuchyně 

 

Jiu-jitsu Flétna sopránová Teraristický kroužek 

 

Základy šití a textilní 

tvorby 

 

 
Lukostřelba 

 

Hra na africké bubny 

djembe 

Rybářský kroužek Hra Go 

Sportovní hry Korálkování Astronomický kroužek 

 

Historie a šerm 
 

Lezení na umělé stěně 

 

Dramatický kroužek 

 

Akvaristický kroužek 

 

Malý reportér 

 

Posilování Westernové tance Loskutáček 

 

Lego-roboti 
 

Volejbal 
Patchwork,- začátečníci 

ruční textilní práce 
Malý zoolog 

 

Mladý kutil 

 

Stolní tenis 
Patchwork,- pokročilí 

ruční textilní práce 
Za zvířaty kolem světa 

 

 

Angličtina pro MŠ, ZŠ 

 

http://www.duhajes.cz/
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